
  

 شرح األزىرية في النحو
 )الشرح الكبير(

 الشيخفضيلة 
 سليمان بن عبد العزيز العيونيأ.د/ 

 ـ ٕٚٔٓ/ ٙ/ ٖٔىػ،  ٖٛٗٔرمضاف  ٛٔ الثبلثاء تاريخ النشر:
 بنشرىا، وسيعاد نشرىا مرة أخرى بعد ا٤براجعة الثانيةىذا ا٤بادة مفرغة، ومل يراجعها الشيخ، وقد أذف 
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 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٔاجمللس: 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم، وا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو 

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

زىرية ُب علم السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، فهذا ىو الدرس األوؿ من دروس شرح ا٤بقدمة األف
العربية للشيخ خالد األزىري، ا٤بقاـ ُب ىذا ا١بامع ا٤ببارؾ، جامع الراجحي ٕبي ا١بزيرة ُب الثامن من شهر 

ٍ           شواؿ من سنة سبع  وعشرين وأ ، وكل عاـ أنتم ٖبّب، وتقبل اهلل منا ومنكم ربعمائة وألف، حياكم اهلل وبياكم              
 صاّب األعماؿ.

ً       ً                       شرح ا ميسر ا للمبتدئْب، وشرحنا اآلف  كنا قد شرحنا من قبل اآلجرومية  -إف شاء اهلل تعاىل-  
ً        ً                                      سيكوف على ىذه ا٤بقدمة األزىرية، وسيكوف شرح ا متوسط ا، ومن ا٤بهم للطالب أف يعرؼ الشرح الذي                                         
يناسبو، والشيخ الذي يناسبو، والكتاب الذي يناسبو؛ لكي يستفيد بإذف اهلل تعاىل ٩با يدرس، فليس كل  

ٍ       ً   كتاب  مناسب ا ل                         ً                           ً                    كل طالب، وال كل شرح مناسب ا لكل طالب، وال كل شيخ مناسب ا لكل طالب، لكن على    
الطالب أف يبحث عن ما يناسبو، فأف ا٤بكاف الواحد قد يوصل إليو عدة طرؽ، لكن الطريق الذي يناسبك 

ت                                           ً                                        رٗبا ال يناسب غّبؾ، والعكس صحيح، رٗبا تتخذ طريق ا تريد أف تصل إىل ذلك ا٤بكاف، لكنك ما سأل
ت ُب أوؿ الطريق ل                                          ً                                  عنو، وال تعرفو، فعندما وصلت إليو وجدتو مزدٞب ا، وأنت مبتدئ ُب قيادة السيارة، فضل

                  ً                                                                    وتعطلت ومل تفعل شيئ ا، وىكذا بعض طلبة العلم ٱبطئوف ُب اختيار الكتاب والشرح والشيخ ا٤بناسب، 
أو أما الشرح أما أقل ٩با  فيخفقوف ُب أوؿ الطريق، فيجدوف أف العلم صعب، أو أف الشيخ غّب مناسب،

 يريدوف أو أعلى منهم، فتفوت بذلك الفائدة.
أنا أقوؿ ذلك؛ ألنبو إىل أف ىذا الشرح متوسط، أي أنو ال يناسب ا٤ببتدئْب، فا٤ببتدئ ال يناسبو 
                         ً                                                 ُ                 ىذا الشرح، فإذا كنت مبتدئ ا فبل تقل: إين ال أفهم النحو، أو أف الشيخ يقوؿ ما ال ي فهم. ال، الشرح ال 
يناسبك، ا٤ببتدئ يناسبو الشرح ا٤ببتدئ، أي الشرح الذي فقط ٰبل الكلمات، ويضرب األمثلة، ويبْب 
                                                                                    ً     الغامض وال يتجاوز ذلك، كما فعلنا من قبل ُب شرح اآلجرومية، فمن ٘باوز ىذه ا٤برحلة، وفهم شيئ ا من 
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ٍ                                               النحو، واستمع إىل شرح  ميسر لآلجرومية أو غّبىا ُب النحو، أي عنده شيء من ا٤ببادئ يستطيع مع ذلك                     
أف يتجاوز إىل الشرح ا٤بتوسط؛ ألف الشرح ا٤بتوسط سيأٌب فيو ذكر لبعض ا٤بسائل، أو اإلشارة إىل بعض 
ا٣ببلفات، والتعمق ُب ا١بزئيات ٗبا يناسب ا٤بتوسطْب، وىذا رٗبا كما يقولوف: ٰبطم الطالب ا٤ببتدئ، فيقتنع 

ً    أنو ال يفهم. وىذه ا٤بسألة عسّبة جد ا،  إذا اقتنع الطبلب أنو ال يفهم، ىذه مشكلة كبّبة قد يصعب حلها                               
 فيما بعد.

وإذا كنت فوؽ ا٤بتوسط، أما من الطبلب الكبار أو ا٤بنتهْب، فأف الشرح لن ينفعك؛ ألنو متوسط، 
وىذا ىو ا٤بطلوب مِب ُب ىذه الدورة؛ ألف اإلخواف كما رأيت برنا٦بهم ُب ىذه الدورات جعلوىا على ثبلث 

 حل: مرا
 ا٤برحلة األوىل: للمبتدئْب. وكانت ُب اآلجرومية.

 ا٤برحلة الثانية: للمتوسطْب. وىي ُب األزىرية.
ُب سنوات  -إف شاء اهلل تعاىل-ا٤برحلة الثالثة: ُب ألفية ابن مالك. وىي للطبلب الكبار، وستأٌب 

 قادمة.
الفصل القادـ، ونأمل بإذف اهلل أف أما شرح األزىرية فسنبقى فيو بإذف اهلل تعاىل بقية ىذا الفصل، و 

 ننتهي منها ُب ىذا الوقت.
 التعريف بالمؤلف:

ىو الشيخ خالد بن عبد اهلل ا١برجاوي األزىري الشافعي ا٤بقلب بزين الدين الوقاد، ىذه معلومات 
 فقط للتمهيد قبل نبدأ من شرح ا٤بقدمة.

 .-رٞبو اهلل تعاىل-وا١برجاوي ىذه نسبة إىل بلدتو ُب مصر )جرجا(، وىي الٍب ولد فيها  
                                                      واألزىري نسبة إىل ا١بامع األزىر؛ ألنو درس فيو، ٍب در س فيو.

 والشافعي نسبة إىل مذىبو.
 وفاتو:

ٍ                                  سنة ٟبس  وتسعمائة، أي ُب أوؿ القرف العاشر. -رٞبو اهلل تعاىل-    َ توُب         
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 وفاة، ىو أـ السيوطي؟.أيهما أسبق  س:
 ىو قبل السيوطي بست سنوات، وكاف عصري السيوطي والسخاوي. جـ:

 ألقابو:
مل يطلب العلم إال على   -رٞبو اهلل تعاىل-يقلب بزين الدين الوقاد، نريد أف نقف عند الوقاد، ىو 

فا٤بصابيح تعمل بالزيت،                                                   ً                  كرب، كاف ُب أوؿ أمره يوقد ا٤بصابيح ُب ا١بامع األكرب، قدٲب ا ما كاف ُب كهرباء،
ففي مقتبل الليل يأٌب رجل يوقد الفسائل بالنار، وُب الصباح يطفئها، وُب ذات مرة سقطت الفسيلة الٍب فيها 
زيت على كتاب طالب من الطبلب، فعياره با١بهل قاؿ لو: يا جاىل. فكرب ُب نفسو، فَبؾ الوقادة وانصرؼ 

كن فتح اهلل عز وجل عليو حٌب صار من كبار علماء عصره، وبرع إىل طلب العلم، وعمره قرابة األربعْب، ل
 أكثر ما برع ُب اللغة ُب علومها ا٤بختلفة، وُب الفقو، وُب علـو أخرى.

 اسم الكتاب:
ا٤بقدمة األزىرية ُب العلم العربية، ومشهورة باسم األزىرية، أي ىذا من باب االختصار فاألشياء 

 ن مالك ا٠بها ا٣ببلصة ُب النحو، ولكنها مشهورة بألفية ابن مالك وىكذا.ا٤بشهورة ٚبتصر، وكذلك ألفية اب
وا٤بقدمة األزىرية، األزىري نسبة إىل ا٤بؤلف أو إىل ا١بامع األزىر؟ نسبة إىل ا٤بؤلف، وا٤بؤلف ىو 

 ا٤بنسوب إىل ا١بامع األزىر.
ٍ              ل  منهما ٩بيزات واألزىرية وقطر الندى نداف، يدرس ىذا ُب أماكن ويدرس ذاؾ ُب أماكن، ولك

ً                                                                       وعيوب، واإلخوة ىنا أيض ا ُب ا١بامع كاف اختلفوا ىل يدرسوف قطر الندى أو األزىرية، ولكن استقر األمر                      
على األزىرية، وىو مًب كما رأيتم ما لو طباعة ا٤بشهورة اآلف، الطباعة القدٲبة غّب مناسبة للتوزيع فصفوىا ىم 

 ووزعوىا عليكم.
 مميزات الكتاب:

وىل: أنو مًب متوسط. أي بالفعل يطلق عليو مًب متوسط، ٕبيث ال يكوف كاآلجرومية مًب ا٤بيزة األ
ً                                                                                ٨بتصر جد ا، وال مًب فيو شرح، وإ٭با ىو مًب ال ٱبلو من الشرح حٌب ٲبكن أف نقوؿ: أنو ال يكاد ٰبتاج إىل        
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بشرح، األزىرية من شرح. أي ا٤بتوف قائمة على االختصار الشديد، ٕبيث ال يستطيع الطالب أف ٰبلها إال 
ً       ميزاهتا أف فيها شيء من الشرح، ما يشرحو بطريقة الشرح، لكن ىو ما يريدىا بطريقة ٨بتصرة جد ا ٕبيث                                                                                     
ٙبتاج معها إىل شرح، وإ٭با يورد العبارة وا٤بسألة بشيء من البسط ا٣بفيف ٕبيث ال ٙبتاج بعد ذلك أف 

ّبين يقدموهنا على قطر الندى؛ ألف قطر الندى          ً                                       شروح، وطبع ا ىذه للطالب ا٤بتوسط، وىذه ميزة جعلت كث
 البن ىشاـ مًب ٧بكم ٨بتصر ال تستطيع أف ٙبلو إال بشرح.

ا٤بيزة الثانية: أنو ال يكاد يَبؾ جزئية إال وٲبثل عليها. ٲبثل لكل جزئية حٌب لو أف ا١بزئية فيها 
 مثلة ميزة.جزئيات، ٲبثل لكل جزئية، ال ٲبل من التمثيل، وىذا يظل ميزة، فكثرة األ

                                                                                ً     ا٤بيزة الثالثة: أنو كأغلب ا٤بختصرات اقتصر على ما ٰبتاج إليو الطالب ا٤بتوسط. وأٮبل كثّب ا من 
 ا٤بسائل الٍب ال ٰبتاج إليها.

ا٤بيزة الرابعة: أنو تعرض ٤بسائل مل تتعرض ٥با ا٤بتوف األخرى. ا٤بتوف ا٤بشاهبة مثل قطر الندى وشذور 
ئل مهمة مل تتعرض ٥با ا٤بتوف األخرى مثل أحكاـ ا١بملة، ومثل أحكاـ الذىب أو ٫بو ذلك، تعرض ٤بسا

                              ُ                                                           أشباه ا١بمل، ىذا من النادر أف ي تكلم عليها مع أهنا مهمة، ُب آخر الكتاب ٪بد أنو تكلم على أقساـ 
ا١بمل وأحكامها، ٍب تكلم على أحكاـ أشباه ا١بمل، وأشباه ا١بمل يرد بو ا١بار واجملرور والظرؼ بنوعيو، 

 رؼ ا٤بكاف وظرؼ الزماف.ظ
 وىذه ا٤بيزة األخّبة للكتاب، وهبذه ا٤بميزات قد مدحنا الكتاب، ٍب ننتقل اآلف عيوبو.

 عيوب الكتاب:
                             ً                                                    فالكتاب لو عيوب وإف كانت عيوب ا قليلة لكن ال بد أف نذكرىا، وىذا العيب ُب ا٢بقيقة ليس 

بل ُب كثّب من كتب النحو حٌب ا٤ببسوطة منها، إذ       ً                                            مقصور ا على األزىرية، وإ٭با ىو ُب أغلب ا٤بتوف النحوية،
رٗبا مل يكنوا ٧بتاجْب إليو وقتهم، لكن ٫بن اآلف العيب فينا، لكن نقوؿ: العيب ُب الكتاب. ألنو مل يتعرض 
٥بذا األمر الذي يسد عيبنا، وىو أنو مل يتعرض لبياف طريقة اإلعراب، مل يبْب طريقة اإلعراب، الطالب ما زاؿ 

اإلعراب ُب كل باب، ولكن كتب النحو حٌب ا٤ببسوطة من األوضح ا٤بسالك ما تعرضت لطريقة يطالب ب
اإلعراب، ما بينت كيف يعرب الطالب، أو أركاف اإلعراب، أو مصطلحات اإلعراب، وأنو يطالبو باإلعراب 
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اء يسدوف ىذا األمر                               ً                                             ُب كل باب، ىذا رٗبا ألف العلم قدٲب ا كاف يؤخذ عن ا٤بشايخ والعلماء، فا٤بشايخ والعلم
 ويقوموف بو، والكتاب يتكفل با٤بسائل العلمية.

ً                             العيب الثاين: االضطراب والنقص ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب. وىو أيض ا ُب أكثر ا٤بتوف، ُب قطر الندى                                                       
 بل أف قطر الندى العيب فيو أكثر، وىذا الذي جعل كثّبين ينحرفوف عن قطر الندى إىل غّبه.

ِب أىم األبواب النحوية على اإلطبلؽ، والذي يفهمو ٲبتلك ا٤بفتاح السحري الذي وباب ا٤بعرب وا٤بب
                                                                             ً             يفتح كل أبواب النحو إىل النهاية، إىل آخر أبواب النحو، والذي ال يفهمو ال يكوف مؤىبل  لفهم النحو، 

أي كل ما يصعب عليو، ٤باذا؟ ألف باب ا٤بعرب وا٤ببِب فيو أغلب القواعد واألسس الٍب ٙبكم النحو كلو، 
يدرس ويذكر ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب ٯبب أف يطبق ُب ٝبيع األبواب النحوية، ُب ا٤ببتدأ وا٣برب، والنواسخ، 
والفاعل، ونائب الفاعل، وا٢باؿ، والتمييز، وغّبىا من األبواب النحوية، فإذا مل تتقن ىذا الباب ستتعب، ومل 

                                          هي أ بإذف اهلل لفهم ما يشرح ُب األبواب األخرى، تفهم األبواب األخرى، وإذا فهمت ىذا الباب كنت م
وبطبيعة ا٢باؿ قد يصعب على الشارح أو ا٤بدرس أف يعيد لك معلومات ا٤بعرب وا٤ببِب ُب كل باب قادـ مع 
أنك مطالب هبا، وال بد أف تطبقها ُب كل األبواب، وليس من ا٤بعقوؿ كلما جاء باب سيعيد لك ا٤بعلومة ُب 

                                                      ً             ً               ً  ِب، قد يذكر ببعض األمور، أو ُب أثناء التطبيق، فا٤ببتدأ مثبل  قد يكوف معرب ا وقد يكوف مبني ا باب ا٤بعرب وا٤بب
                               ً                                                             ً    وىو مبتدأ، فإذا كاف ا٤ببتدأ معرب ا ال بد أف تطبق عليو أحكاـ ا٤بعرب، ومصطلحات ا٤بعرب، وإف كاف مبني ا ال 

 عراب ىو مبتدأ.بد أف تطبق عليو أحكاـ ا٤ببِب ومصطلحات ا٤ببِب حٌب ُب طريقة اإل
ٌ                                مثاؿ: ٧بمد  ٦بتهد : ٧بمد : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة.      ٌ      ٌ          

ٌ                                                             مثاؿ: ىذا ٦بتهد : ىذا: مبتدأ ُب ٧بل رفع، وال تقل: مرفوع. فإف قولت: مرفوع. خطأ.                
فهو مبتدأ ُب ا٤بثالْب، ولكن ٱبتلفاف بأف ا٤ببتدأ األوؿ ُب مرفوع؛ ألنو معرب، واآلخر ُب ٧بل رفع؛ 

 مبِب.ألنو 
                                                                                       وال تعرؼ ٤باذا قيل: معرب؟. وقيل: مبِب؟. و٤باذا فر ؽ النحويوف ىذا التفريق الشديد بْب ا٤بعربات 

                          ً                                        وا٤ببنيات، وجعلوا ٥بذا أحكام ا ومصطلحات، وطريقة إعراب، ولآلخر كذلك؟. 
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ىذاف أىم العيوب ُب ىذا الكتاب وُب غّبه، وعبلجهما يكوف ببياف طريقة اإلعراب، وبإحساف 
يب باب ا٤بعرب وا٤ببِب وإكماؿ نقصو، أي األزىرية أو قطر الندى ما ذكرا األ٠باء ا٤ببنية، فهذا نقص،  ترك

كيف يعرؼ الطالب األ٠باء ا٤ببنية من ا٤بعربة؟ وما ىو مبْب لو األ٠باء ا٤ببنية، مع أنو يقوؿ لك: ال بد أف 
وا٤ببنيات لكي أعرؼ ا٤بعرب وا٤ببِب ألعمالو  تعامل ا٤ببِب هبذه الطريقة وا٤برعب هبذه الطريقة. بْب ا٤بعربات

 هبذه ا٤بعاملة الٍب تطالب هبا.
إف شاء -فبل بد من إحساف ترتيب ىذا الباب وإكماؿ نقصو، وعبلجو عندما نصل إىل ىذا الباب 

ٲبكن أف تستفيدوا من كتيب صغّب ا٠بو ا٤بوطأ ُب اإلعراب، ىذه رسالة صغّبة كتبتها لعبلج ىذه  -اهلل تعاىل
ً                                  ا٤بشكلة؛ ألين أجدىا ُب أغلب كتب النحو وُب طبلب ا١بامعة أيض ا، فيحاوؿ أف يعا١بها هبذه الرسالة:                                                    

 ا٤بوطأ ُب اإلعراب.
 بعد ىذه ا٤بقدمة ندخل ُب الكتاب.

 تقسيم الكتاب:
ٍ                                                          ال بد أف ٪بلس ُب مكاف عاؿ  وننظر إىل األزىرية قبل أف نقَبب منها؛ ألنو ٯبب على الطالب أف                       

ً        ا إٝبالي ا قبل أف يفهم فهم ا تفصيل        ً يفهم فهم   ً             ي ا، وقلنا ذلك إف كنتم تذكروف ُب اآلجرومية أيض ا، فبل بد أف        ً                                                          ً 
نعرؼ كيف رتب ا٤بصنف كتابو؛ لنعرؼ موقعنا ُب الكتاب، رتبو هبذه الطريقة، ٤باذا رتبو هبذه الطريقة؟ قبل 

من طويل، فإذا وصلنا إىل منتصفو ننسى أولو،              ِ           نا فيها مل ننتو  إال بعد ز أأف نبدأ ُب ا١بزئيات، ا١بزئيات إذا بد
فاآلف دعونا نعرؼ الكتاب كلو كيف ترتب ٕبيث إذا انتهينا من جزء نعرؼ أننا انتهينا من ا١بزء األوؿ من 

 الكتاب، ٍب سننتقل إىل القسم الثاين وىكذا.
                       قس م كتابو سبعة أقساـ: -رٞبو اهلل تعاىل-األزىري 

حوية. وا٤براد هبا تعريف الكبلـ، وباب ا٤بعرب و٤ببِب، وفيو أنواع اإلعراب القسم األوؿ: ا٤بقدمات الن
 وعبلمتو، فهذه نسميها مقدمات ٫بوية، وا٤بقدمات من األٮبية ٗبكاف.

أف ا٤برفوعات سبعة من األ٠باء، وواحد  -إف شاء اهلل تعاىل-القسم الثاين: ُب ا٤برفوعات. وسنجد 
 ٜبانية، كل ا٤برفوعات ُب اللغة العربية ٜبانية.من الفعل ا٤بضارع فاجملموع 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

القسم الثالث: ُب ا٤بنسوبات. وفيها ٟبسة عشر من األ٠باء وواحد من الفعل ا٤بضارع، فاجملموع 
              ً  ستة عشر منسوب ا.

 القسم الرابع: ُب اجملزومات. وىي قسماف.
مات على اجملرورات، القسم ا٣بامس: ُب اجملرورات. وىي قسماف، وأنتم تبلحظوف أنو قدـ اجملزو 

 وىذا خبلؼ فعل أغلب ا٤بصنفْب ُب النحو لكن ا٤بسألة اصطبلحية ما فيها إشكاؿ.
 القسم السادس: ُب أقساـ ا١بملة وأحكامها. 

 القسم السابع: ُب أحكاـ أشباه ا١بمل.
و قسم كبلمو ورتبو على سبعة أبواب أ -رٞبو اهلل تعاىل-ىذا ما يتعلق بالتقسيم، إذف: فاألزىري 

بالقسم األوؿ من كتابو: ا٤بقدمات النحوية، أوؿ ىذه ا٤بقدمات  -إف شاء اهلل تعاىل-أقساـ، سنبدأ معو 
 النحوية تعريف الكبلـ، نقرأ ماذا قاؿ ُب تعريف الكبلـ، ٍب نعقب عليو ٩با تيسر.

 *** المتن ***
واإلفادة، الكالم في اصطالح النحويين عبارة عما اشتمل على ثالثة أشياء وىي اللفظ، 

 والقصد.
 *** الشرح ***

ً          قبل أف نتكلم على التعريف، أوؿ ما بدأ األزىري ُب الكتاب عر ؼ الكبلـ، وذلك أيض ا ُب كتاب                                                                          
                                                                                     شرح اآلجرومية، نريد أف نسأؿ: ٤باذا عر ؼ األزىري الكبلـ ُب أوؿ الكتاب؟ لكي يبْب للطالب موضع 

ِ          علـو ٥با موضوعات، فالتفسّب موضوعو معاف  كتاب اهلل النحو، وىو الشيء الذي يبحث فيو النحو، فكل ال                                    
عز وجل، وا٤بيكانيكا موضوعو السيارات، أي الشيء الذي يبحث فيو ىذا العلم ا لسيارات، والنحو ال 

 يبحث ُب ا٢ببلؿ وا٢براـ، يبحث ُب الكبلـ، موضوعو الكبلـ.
 ٤باذا يعرفوف الكبلـ؟. س:



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

لكبلـ كذا وكذا. لكن كلها ليست بكبلـ، فعرفنا أف ىذا  ىو الكبلـ موضوع النحو، قالوا: ا جـ:
كبلـ، وىذا ليس بكبلـ، ما الفائدة؟ قاؿ: الكبلـ ىو ما اشتمل فيو ثبلثة اشياء: اللفظ، واإلفادة، والقصد. 
ما اجتمع فيو ىذه األشياء كبلـ، وما ليس كذلك ليس بكبلـ، عرفنا أف ىذا كبلـ وىذا ليس بكبلـ، ماذا 

لك؟ لبياف ما تطبق عليو أحكاـ النحو، أنت ستدرس فيما بعد أحكاـ النحو، الرافع، نستفيد من ذ
، وا٤ببنيات، والتقدًن، والتأخّب، وأحكاـ كثّبة جد ا، ىذه ستطبقها ُب ماذا؟ فلن  ً                            والناصب، وا١بار، وا١بـز                                                                 

ـ العجم، فبل تطبقها ُب الصفيق أو ُب التصفيق، فبل يوجد فيو رفع ونصب وجـز وجر، وال تطبقها ُب كبل
نقوؿ لؤلعجمي: ارفع الفاعل، وانصب ا٤بفعوؿ. ال، ولكن سنطبقها ُب الكبلـ، ما تطبق إال ُب الكبلـ، 
وىذا الكبلـ الذي ستطبق فيو أحكاـ النحو اآلف سيعرفونو لك لكي ال تطبق أحكاـ النحو الذي سندرىا 

: أف اللغات األعجمية عند إال عليو، فمعُب ذلك أهنم ٰبموف ما سوى الكبلـ من أحكاـ الن               ً                        حو، فقولنا مثبل 
النحويْب ليست بكبلـ. أي ىذا قدح فيها، أو ىذا بياف للواقع وٞباية ٥با؛ ألنو يقولك: اللغات األعجمية 
ليست بكبلـ. ومعُب ىذه العبارة أف اللغات األعجمية ال تطبق عليها أحكاـ النحو، صح، فكبلمهم 

هنم اختاروا ىذا ا٤بصطلح، ىذا اصطبلح واالصطبلح ال مشاحة فيو، صحيح، وىذا بياف للواقع، أما كو 
فالكبلـ عندىم ما تطبق فيو أحكاـ النحو، فاللغة األعجمية ال تطبق عليها أحكاـ النحو، إذف ليست 

 بكبلـ.
تعريف الكبلـ، ومعرفة ما ىو الكبلـ، وما ليست بكبلـ، ىل ىذه ا٤بسألة من مسائل النحو  س:

 ا٤بهمة؟.
ىذه ا٤بسألة ُب ا٢بقيقة ليست من مسائل النحو ا٤بهمة، فلهذا ال ٘بد النحوين ا٤بتقدمْب  جـ:

                                  ً                                                          يسّبوف الكبلـ حو٥با؛ ألهنا ٩با يعرؼ غالب ا، أي العريب يعرؼ أف أحكاـ لغتو ٩با تطبق على لغتو، ما عرفنا 
رقعة األصابع أو البكاء أحد يطالب األعاجم بتطبيق أحكاـ النحو على كبلمهم، أو يطبقو ُب التصفيق أو ف

                                           ً                                               أو ٫بو ذلك، فهو منضبط الواقع، وىذا ٘بدونو كثّب ا ُب النحو وُب العلـو األخرى، بعض ا٤بسائل ىي عبارة 
عن ضبط الواقع، وليس عبارة عن اإلتياف ٔبديد أو ٫بو ذلك، وإ٭با ضبط الواقع، نعرؼ أف أحكاـ النحو ما 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

يضبطوا ذلك بالتعريفات والضوابط، فلهذا بدأوا ببياف تعريف  تطبق إال على كبلـ العريب، لكن أرادوا أف
النحو، ما الكبلـ عند النحويْب؟ ما الكبلـ ُب اصطبلح النحويْب؟ ٤باذا نقوؿ: ُب اصطبلح النحويْب؟ ألف 
الكبلـ لو تعريفات كثّبة، تعريف ُب اصطبلح أىل اللغة، أي عند العرب ُب ا١باىلية، وُب اصطبلح أو كبلـ 

لفقهاء، والكبلـ عند ا٤بتكلمْب، ما نريد ىذا، بل نريد الكبلـ عند النحويْب، أو كما قاؿ ابن مالك ُب عند ا
 األلفية: كبلمنا لفظ مفيد. كبلمنا أي ٫بن معاشر النحويْب.

إذ رٗبا ال أقرأ كل كبلـ األزىري؛ ألف بعض كبلمو كما ذكرت شرح، فهو يأٌب ُب شرحي، ولكِب 
ىي الٍب ٙبتاج إىل شرح، فستجد أنو شرح ما ذكره ُب تعريف الكبلـ ولكن بعبارات أقرأ رأس ا٤بسألة، و 

 ميسرة، وىذه كما قولنا ميزة األزىرية أنك تكتفي هبا عن غّبىا.
                         ً                                            أي ال بد أف يكوف الكبلـ لفظ ا، ما ا٤براد باللفظ؟ لفظ على وزف فعل، وفعل ُب  قولو: اللفظ:

: [ٔٔ}َىَذا َخْلُق الل ِو{ ]لقماف: ٗبعُب ملفوظ، وخلق ٗبعُب ٨بلوؽ،  العربية قد يأٌب ٗبعُب مفعوؿ، أي لفظ
 أي ٨بلوقو، لفظ ىنا فعل ٗبعُب مفعوؿ ملفوظ، أي اللفظ ىو ا٤بلفوظ، وا٤بلفوظ أي ا٤بروي.

 مثاؿ: لفظت الشيء. 
ال بد                                                                   ً               أي رميتو، فا٤بلفوظ أي ا٤برمي، لكنو ا٤برمي من الفم، ال بد أف يكوف مرمي ا من الفم ٕبروؼ،

                     ً                                   ً   من غّب الفم فبل يعد كبلم ا، وٕبروؼ، وإف مل يكن ٕبروؼ فبل يعد كبلم ا.                         َ أف يكوف من الفم، فلو رمي  
 ما ا٤برمي من الفم ٕبروؼ؟. س:
الصوت احملتوي على حروؼ، فالبكاء صوت، ومرمي من الفم، ولكنو ال ٰبتوي على حروؼ،  جـ:

 الصادرة من غّب الفم كالتصفيق، وفرقعة األصابع و٫بو ذلك.وكذلك الصراخ، والتصفّب، وكذلك األصوات 
ٰبسن السكوت عليو،  ُبأي ما يفيد فائدة ٰبسن السكوت عليو، ما يدؿ على مع قولو: واإلفادة:

ٖببلؼ للمعُب، أو ويسمونو فائدة تامة، ىذه الفائدة التامة أي ا٤بعُب التاـ، أي الٍب ٰبسن السكوت عليها 
، ىذه عبارات أخرى يذكرىا النحويوف لكنها ٖببلؼ معُب ا٤بفيد، ا٤بفيد أي و ما لو معُبالذي يفيد معُب، أ

: ٧بمد. فقط، ما                                                                                ً               ا٤بفيد فائدة تامة، أو با٤بعُب التاـ، وُب كلمات ٥با معُب، ٥با ٦برد معُب، فعندما تقوؿ مثبل 
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ماذا فعل؟ ما تفهموف أي شيء أو تفهموف معُب جزئي، أي تفهموف أنو شخص مسمى ٗبحمد، وبعد 
تدروف، لكن فهمتم، فمحمد كلمة ٥با معُب، لكن معناىا ناقص، فهذه كلمة ٥با معُب أو ذات معُب، أما 
ا٤بفيد ُب اصطبلح النحو أي ا٤بعُب التاـ أو الفائدة التامة، فهي الٍب ٰبسن السكوت عليها، ما ٰبسن أف 

اـ، أو قاـ ٧بمد. ىذا معُب تاـ، وىو مفيد تقوؿ: ٧بمد. وتسكت، فا٤بعُب غّب تاـ، لكن لو قلت: ٧بمد ق
؟.  ْ    حينئذ ، فلهذا لو قولت: ٧بمد. ىل تقوؿ: ٧بمد ؟. أو تقوؿ: ٧بمد ا؟. أو تقوؿ: ٧بمد ؟. أو تقوؿ: ٧بمد                 ٍ                 ً                ٌ                                   ٍ     
                 ً                                                                       ما ٘بري عليو إعراب ا؛ ألف األحكاـ النحوية إ٭با ٘بري على الكبلـ، وىذا ما صار كبلـ حٌب اآلف، يسمونو 

دخوؿ اإلعراب، والكلمات قبل دخوؿ اإلعراب تكوف مقطوعة أي ساكنة ما  مقطوع، ىذه كلمات قبل
ٍ               ً   دخلها إعراب، تقوؿ: ٧بمد. لكن إذا دخلها اإلعراب وجاءت ُب األمثلة وا١بمل حينئذ  ٚبضع لئلعراب رفع ا                                                                        

     ً     ً  ونصب ا وجر ا.
ٯبب أف تقف عليها بالسكوف، إذا  -أي سبقت الَبقيم-فعلى ذلك: كل كلمة سبقت اإلعراب 

                     ً                                                                  ردت أف تسرد كلمات سرد ا بدوف معُب تاـ كسرد ا٢بروؼ، أو سرد األرقاـ، يسموهنا الكلمات ا٤بسرودة، أ
 ، ٌ   ىل ٯبب أف تسكنها ألهنا سبقت اإلعراب، تقوؿ: ألف، باء، ثاء، جيم، حاء، إىل آخره. ال تقل: ألف                                                                                    

أما إذا أدخلتها ُب اإلعراب، تقوؿ:    ٌ     ٌ                                                          ً  باء ، تاء . وتقوؿ: واحد، اثناف، ثبلثة، أربعة. إذا أردت أف تسردىا سرد ا،
ٌ             ً         ً                            ىذا واحد . أو نظرت إىل واحد ، أو ىذا ألف  ٝبيل ، أو كتبت ألف ا، أحيان ا تعرب، وإذا أردت أف تسردىا      ٌ             ٍ                  ٌ        

    ً                    سرد ا فأنك تقف أو تسكن. 
               ً                   ً                           ُ       الكبلـ ال يسمى كبلم ا إال إذا كاف مقصود ا، أي قصد ا٤بتكلم أف يقولو لي صل بو  قولو: والقصد:

فوظيفة الكبلـ اإلفادة، أي إيصاؿ الكبلـ لآلخرين، إذا مل يقصد ا٤بتكلم الكبلـ فبل يعد ما يقولو   الفائدة،
  ً                                                                                           كبلم ا، أي ال يطالب بأف يطبق عليو أحكاـ النحو، فالنائم لو تكلم بكبلـ ال نطالبو بتطبيق أحكاـ النحو 

               ً             م أو ُب ا٢بلم مثبل  ال يطالب هبذه إال أف الفصيح ال يلحن حٌب ُب نومو، لكن غّب الفصيح لو تكلم وىو نائ
 األمور، وكذلك ا٤بغمى عليو، أو الببغاء ا٤بقلد، ما يقصد الكبلـ وال اإلفادة.

ً        ً  إذف: فالكبلـ ىو ما كاف لفظ ا مفيد ا مقصود ا.      ً                          



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

والقصد ُب ا٢بقيقة ال ٰبتاج إليو ُب التعريف، ٤باذا؟ ألف اإلفادة تغِب عن القصد؛ ألف اإلنساف إذا 
ادة معُب ذلك أنو قصد، فلهذا: األزىري نفسو نكر ُب مواضع أخرى من كتبو من ذكر القصد ُب أراد اإلف

 ُب األلفية قاؿ: كبلمنا لفظ مفيد. ىذا التعريف؛ ألف اإلفادة تغِب. -إما النحويْب–التعريف، وابن مالك 
ٌ     واألزىري ىنا أشار إىل مسألة الكبلـ، فإذا قولت كبلم ا مثل: ٧بمد  ٦بتهد ، أو      ٌ اهلل ربنا، أو العلم                                               ً          

ٌ       نافع ، أو ا٤بسجد واسع . ىذا كبلـ؛ ألنو لفظ مفيد، ولو قولت أنا: ا٤بسجد. وقاؿ ىذا الرجل: واسع . فهل                                                                    ٌ                ٌ    
ا أو ال؟ صارت كبلم ا أو ال؟ ىل يشَبط ُب الكبلـ اٙباد ا٤بتكلم؟  ً                ً                                      عبارة ا٤بسجد واسع  صارت لفظ ا مفيد       ً          ٌ                

 اإلفادة سواء من متكلم أو من أكثر.الصحيح أنو ال يشَبط، وإ٭با يشَبط اللفظ و 
 ىذا ما يتعلق بتعريف الكبلـ.

: ا٤بفيد للوضع.  ً                                                               مسألة: أين كنت أ٠بع شرح ا من شروح اآلجرومية فكاف يتكلم على قوؿ ابن آجرـو                     
ُب تعريف الكبلـ، والوضع ُب كبلـ ابن آجرـو يراد بو أما القصد، وىو الذي شرحناه قبل قليل، أي قصد 

ؿ بعضهم: ا٤براد بو الوضع العريب. أي يكوف باللفظ العريب إلخراج اللغات األعجمية، فهذا اإلفادة، وقا
القوالف موجداف ُب الكتب ُب تفسّب كبلـ ابن آجرـو ما ُب إشكاؿ، واإلشكاؿ عندما يقاؿ: على القوؿ 

العريب. ماذا ٱبرج؟  األوؿ إذا قولنا: أف الوضع ىو القصد. أي القوؿ الثاين إذا قولنا: أف الوضع ىو الوضع
اللغات األعجمية، وإذا قولنا: أف ا٤براد بالوضع القصد. نريد أف ٬برج غّب ا٤بقصود، على ىذا القوؿ: ا٤براد 
بالوضع ىو القصد. اللغات األعجمية تدخل أو ما تدخل؟ ىو يقوؿ: تدخل. على ىذا القوؿ تدخل 

يقلو ٫بوي، ٨بالف إلٝباع النحويْب والعقبلء، ال اللغات األعجمية ُب الكبلـ عند النحويْب، وىذا ما لن 
 أحد يقل: أف كبلـ األعجمي كبلـ عند النحويْب. 

ا أف يفسر الوضع ُب كبلـ ابن آجرـو بالوضع العريب؛ ألف ىذا مل يذكر من قبل،  ً                                                                     فلهذا: بعيد جد               
ا خصصو بأنو العريب، حٌب اآلف األزىري كما رأيتم اآلف، وابن مالك ُب األلفية قاؿ: كبلمنا لفظ مفيد. م

واألزىري ىنا قاؿ: الكبلـ اللفظ ا٤بفيد للقصد، أو ما اجتمع على ثبلثة أشياء: اللفظ واإلفادة والقصد. ما 
                ً                                                                          ذكر أف يكوف عربي ا، ٤باذا؟ ألنو تدخل اللغة األعجمية ُب تعريف ابن مالك وتعريف األزىري؟ ال، إ٭با ىي 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

٤بسألة، فالكبلـ كلو إ٭با ىو ُب الكبلـ العريب، فبل يتصور دخو٥با خارجة من األصل، لذلك مل يتعرضوا ٥بذا ا
    ً               أصبل  على كل األقواؿ.

ً                                                    ننتقل اآلف إىل ا٤بسألة الثانية وىي أيض ا ُب ا٤بقدمات النحوية، أجزاء الكبلـ، فعرفنا الكبلـ عند                                    
وكبلـ النيب صلى اهلل عليو  النحويْب، وُب قمتو كبلـ اهلل سبحانو وتعاىل القرآف العظيم بكل قراءاتو الثابتة،

                            ً      ً                                                          وسلم، وكبلـ العرب احملتج هبم شعر ا ونسر ا، كل ىذا كبلـ، وىو كبلـ كثّب، تأمل النحويوف فيو، فوجدوا أنو 
ال ٱبرج عن ثبلثة أشياء، كل ىذا الكبلـ مهما تأملت فيو كلمة كلمة، ستجد أنو ال ٱبرج عن ثبلثة أشياء، 

الكلمة، أو أجزاء الكبلـ كما قاؿ الشيخ خالد األزىري صاحبنا، قاؿ: نسيميها أقساـ الكبلـ، أو أقساـ 
 أجزاء الكبلـ. أي الكبلـ ىذا ا٤بتأنث يتكوف من ماذا؟ من ىذه الثبلثة ال رابع ٥با.

 *** المتن ***
 وأجزاء الكالم التي يتركب منها ثالثة أشياء: االسم والفعل والحرف.

 *** الشرح ***
الضرورة األوىل ُب النحو الٍب ال بد من إتقاهنا، وسيأٌب بعدىا ذكر الضرورة الثانية، ىذه ا٤بسألة ىي 

ىاتاف الضرورتاف ال بد منهما قبل أف يصل الطالب إىل ا٢بكم النحوي الصحيح، أو قبل أف يعرب، أي ما 
ً           تدخل ُب ا٢بكم وال تدخل ُب اإلعراب، لكن ال بد أف تتجاوزٮبا ٘باوز ا صحيح ا ُب ذىنو ق بل أف يصل                                                        ً     

                                                           ً                           ا٢بكم أو قبل أف يعرب، تريد أف ٙبكم على كلمة معينة ٕبكم ٫بوي، طبع ا األحكاـ كثّبة، تأخذ ٲبْب وال 
تأخذ يسار، إىل أين تذىب، ال بد أف تعرؼ أوؿ الطريق، إذا أخذت ٲبْب والطريق يسار، فتضيع، لكن إذا 

كم ٰبتاج إىل تأمل أكثر، فإذا أخذت ٲبْب                              ً                        عرفت أف حكم الكلمة ىذه ىي عموم ا ٲبْب تراه، إف أراد أي ح
 أي اقَببت من ا٢بكم.

ىذه الضرورة األوىل، أي ىذا مفرؽ طريق، ال بد أف تعرؼ الطريق الصحيح تدخل معو، إف ٘باوزتو 
وذىبت إىل طريق آخر مل تعد إال من ا٣بارج، فما كاف من طريق ا٣بارج ما فيو مفرؽ إال خارج، فالذي 

إىل كم كيلو لكي ٯبد مفرؽ آخر ويعود، فلذلك ٯبب أف نعرؼ الطريق من أولو وندخل  يضيع ا٤بفرؽ، ٰبتاج



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

معو ٍب نتأمل تفاصيل ا٢بكم، فهذه الضرورة األوىل أف تفرؽ بْب األ٠باء واألفعاؿ وا٢بروؼ، أف تعرؼ ىل 
سم أـ فعل أـ ىذه الكلمة الٍب تتعامل معها، الٍب تبحث عن حكمها النحوي، الٍب تريد أف تعرهبا، ىل ىي ا

حرؼ؟ فاالسم ٥با أحكاـ معينة، وطريقة إعراب، والفعل لو أحكاـ أخرى وطريقة إعراب، وا٢برؼ لو أحكاـ 
أخرى وطريقة إعراب، فإذا كنت تظن أف الكلمة اسم وىي حرؼ، أو فعل وىي اسم، فأنك ستخطئ ُب 

 األحكاـ النحوية.
 لكبلـ.ال بد من التفريق الواضح الشديد بْب أجزاء ا إذن:
 كيف نفرؽ بْب األ٠باء واألفعاؿ وا٢بروؼ؟. س:
ىناؾ أكثر من طريقة للتفريق، والكبلـ من خبلؿ التعريف، نعرؼ األ٠باء، ونعرؼ األفعاؿ،  جـ:

                                                                          ُ                       ونعرؼ ا٢بروؼ، التطبيق با٤باىية أو التطبيق بالتعريف، وىذه الطريقة صعبة قلما ي لجأ إليها، ٙبتاج إىل شرح 
فلهذا ما يلجأ إليها، وىناؾ طريقة أخرى للتفريق بينهم وىي بالعبلمات ا٤بميزة، أف نذكر وتعريف وتطبيق 

لبلسم عبلمات ٩بيزة ٛبيزه عن األفعاؿ وا٢بروؼ، إذا قبلها فهي اسم، ونذكر لؤلفعاؿ عبلمات ٩بيزة ٛبيزه عن 
أسهل الطرؽ، و٥بذا أخذ  األ٠باء وا٢بروؼ، وكذلك ا٢بروؼ، التفريق بالعبلمات ا٤بميزة، وىذه الطريقة ىي

ً                                                   هبا أكثر ا٤بصنفْب، حٌب ُب الكتب ا٤بتوسعة أيض ا يلجؤوف إليها؛ ألف ا٤براد التفريق بْب األ٠باء واألفعاؿ                                       
ً                ي فعلو أيض ا الشيخ خالد ُب  وا٢بروؼ، فإذا حصلت ولو هبذه الطريقة فقد حصل ا٤براد، وىذا الذ          

: العبلمات ا٤بميزة. نريد أف نفرقها عن عبلمات اإلعراب: األزىرية، أتى لنا بعبلمات ٩بيزة، وعندما نقوؿ
الضمة والفتحة والكسرة والسكوف، فعبلمات اإلعراب ما نريدىا، نريد العبلمات ا٤بميزة، أي العبلمة الٍب إذا 

 قبلتها الكلمة فهي اسم أو فعل أو حرؼ، نسميها العبلمات ا٤بميزة.
 التنوين اسم. فأي كلمة تقبل التنوين اسم. مثاؿ: التنوين. يقوؿ: الكلمة الٍب تقبل  

مثاؿ آخر: قد. فأي كلمة تقبل قد فهي فعل، فهذه ليست عبلمة إعراب، ىذه عبلمة ٩بيزة ٛبيز 
 الفعل عن غّبه.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

٫بن نتكلم عن العبلمات ا٤بميزة الٍب ٛبيز أجزاء الكبلـ، ٛبيز األ٠باء واألفعاؿ وا٢بروؼ،  إذن:
 ُب اآلجرومية. وتعرض ٥با ابن آجرـو من قبل

ما العبلمات ا٤بميزة لبلسم عن الفعل وا٢بروؼ؟ ذكر األزىري ىنا ا٣بفض، والتنوين،  قولو: االسم:
واأللف والبلـ، وحروؼ ا٣بفض، أي أربع عبلمات، وىي العبلمات الٍب ذكرىا ابن آجرـو كذلك، وىي 

متقدمي البصريْب إال أف ا١بر  ا٣بفض أي ا١بر، مصطلحاف ُب النحو يدالف على شيء واحد مستعمبلف عند
اشتهر عن متأخري البصريْب، وا٣بفض اشتهر عند الكوفيوف؛ ألف النحو بدأ بالبصرة قبل الكوفة ٗبائة سنة، 
أي بدأ االىتماـ بالنحو ُب البصرة قبل الكوفة ٗبائة، خبلؿ ا٤بائة سنة كانوا يستعملوف ا١بر وا٣بفض، عندما 

رسة بصرية وكوفية وصار ُب منافسة وٛبايز بينهما ُب بعض األمور، فاشتهر خرج النحو ُب الكوفة صار ُب مد
 واحد. ا١بر عند البصريْب، اشتهر ا٣بفض عن الكوفيْب، ا٤بهم أهنما ٗبعُب

فهي اسم، أي أف الفعل ال يقبل ا٣بفض،  -أي ا١بر–قاؿ: وا٣بفض. كل كلمة تقبل ا٣بفض 
 وا٢برؼ كذلك.

: فهي ال تدخل إال على األ٠باء، ال تدخل -روؼ ا١برأي ح–وقريب من ذلك حروؼ ا٣بفض 
 على األفعاؿ وكذلك ا٢بروؼ، وأنت لو جربت لوجدت ذلك.

، مررت  ، وخرجت من باب آخر، وُب سيارة، وُب مسجد ، وُب شارع  ٍ         ٍ        مثاؿ: دخلت من باب                                       ٍ                 
. ٍ  ٔبالس      

ً                                         قاؿ: والتنوين. التنوين أيض ا عبلمة ٩بيزة لؤل٠باء، فالفعل وا٢برؼ ال يقببلف  التنوين، وىو عبلمة                          
            ً  أكثر انتشار ا.

: قبل ا٣بفض، وعجبت من  : قبل التنوين، وجلوس  ، وسيارة ، وقلم ، وجلوس  ، وباب  ٍ                      مثاؿ: جالس                      ٌ        ٌ       ٌ        ٌ       ٌ          
: قبل حرؼ ا٣بفض، فهذا اسم، وكذلك بارد : اسم، وضرب كذلك يقبل التنوين تكوف ضرب   ٍ  جلوس                                        ٌ                                    ٍ    

: حرؼ ا٣بفض اسم، فهذا اسم. ، عجبت من ضرب  ٍ                          وضرب               ٌ     



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

لف والبلـ. أي أؿ، بعض النحويْب يسميها أؿ، وبعضهم يسميها األلف والبلـ، قاؿ: واأل
واالختبلؼ ىنا يعود إىل اختبلؼ آخر ُب ا٤بسألة لكن ما يعنينا ىذا األمر، لكن بعضهم يسميها أؿ، 

 وبعضهم يسميها األلف والبلـ، وا٤براد ىي أؿ ا٤بعرفة.

 مثاؿ: الرجل، والسيارة، والضرب، وا١بلوس.
 ىذه أ٠باء بداللة دخوؿ أؿ. فكل

كاف ينبغي لؤلزىري وكتابو للمتوسطْب أف يذكر العبلمة ا٤بميزة ا٣بامسة لؤل٠باء، وىي أىم 
العبلمات وأمشلها، وىناؾ أ٠باء ال تبْب ا٠بيتها إال هبذه العبلمة، وىي اإلسناد، ما معُب اإلسناد؟ سأشرحو 

و الثانية يكفي، فنظاـ اللغات يقـو على نظرية اإلسناد، بطريقتْب، افهموا أحداٮبا، إذا فهمتم األوىل أ
 اإلسناد أي أف تسند شيء إىل شيء لتتم الفائدة.

ٌ  مثاؿ: ٧بمد قائم .               
فأنت ىنا أسندت القياـ حملمد فتمت الفائدة، والشيء ا٤بسند الذي أسندتو القياـ، وا٤بسند إليو 

ا٤بسند قد يكوف اسم أو فعل، لكن لو قلنا: قاـ ٧بمد، ا٤بسند إليو ما يكوف إال اسم ُب العربية ٖببلؼ 
 ٧بمد. أسندنا ىنا القياـ حملمد، فا٤بسند ىو القياـ، وا٤بسند إليو ٧بمد.

 مثاؿ: أسندت الكأس إىل الكرسي.
 فا٤بسند ىنا الكأس، وا٤بسند إليو الكرسي.

 ىذه الطريقة األوىل ُب شرح اإلسناد.
. فأي كلمة ٲبكن أف ٘بعلها مبتدأ  الطريقة الثانية: ا٤براد باإلسناد ىو ما                         ً                              يصح أف يقع مبتدأ أو فاعبل 

 وٚبرب عنها ٖبرب، أو ٘بعلها فاعل بعد فعل فهي اسم، وىذا الشرح ىو نفس الشرح األوؿ.
 مثاؿ: قاـ ٧بمد. قاـ: فعل، و٧بمد: فاعل.

 فهذه ٝبلة فعليو، وا٤بسند إليو ُب ا١بمل الفعلية الفاعل.
 مد قائم. ٧بمد: مبتدأ وىو ا٤بسند إليو.مثاؿ على ٝبلة ا٠بية: ٧ب

 فنقوؿ: الذي يصح أف يقع مبتدأ أو فاعل. ألف ىو ا٤بسند إليو ُب ا١بملة اال٠بية والفعلية.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مثاؿ: اجتهدي يا ىند. اجتهد: فعل أمر، وياء ا٤بخاطبة: اسم؛ ألنك أسندت االجتهاد إليها، 
 قبل ا١بر وال التنوين وال أؿ وال حرؼ ا٣بفض.والدليل على أهنا اسم أهنا تقبل اإلسناد بينما ال ت

مثاؿ: جاءوا. جاء: فعل، والفاعل: واو ا١بماعة، وواو ا١بماعة اسم بداللة اإلسناد، فالضمائر ال 
 يدؿ على ا٠بيتها إال اإلسناد.

، والسْب ٫بو -رٞبو اهلل تعاىل-قاؿ  قولو: والفعل: ٌ                     : وعبلمة الفعل قد ٫بو قد قاـ زيد  وقد يقـو                              
سيقوؿ، وتاء التأنيث الساكنة ٫بو قامت، وياء ا٤بخاطبة مع الطلب ٫بو قومي. قاؿ: العبلمة األوىل قد. ىذه 

ٍ           عبلمة مشَبكة بْب األفعاؿ ا٤باضية وا٤بضارعة، ال تدخل إال على فعل ماض  أو مضارع.                                                            
 مثاؿ: قد ٠بع، قد يعلم اهلل وقد تعلموف، قد نرى، قد ٪بح، قد ذىب، قد يذىب.

 شَبكة بْب األفعاؿ ا٤باضية وا٤بضارعة.فهذه م
ً                                                              قاؿ: والسْب. أيض ا السْب ال تدخل إال على فعل، لكن على فعل مضارع، فهي خاصة بالفعل                
ا٤بضارع، فعلى ذلك نقوؿ: إف السْب عبلمة ٩بيزة للمضارع حٌب عن ا٤باضي واألمر، فكل كلمة تقبل السْب 

 ىي فعل مضارع.
 ، سأزورؾ، سأجتهد.[ٕٗٔ{ ]البقرة: }َسيَػُقوُؿ السَُّفَهاءُ مثاؿ: 

 فهي أفعاؿ مضارعة مباشرة.
قاؿ: وتاء التأنيث الساكنة. معروفة تاء التأنيث الساكنة، وقاؿ: الساكنة. ألنو يوجد تاء تأنيث 
متحركة، فعندما يقوؿ: الساكنة. مباشرة أنتم تعرفوف أف ىناؾ تاء تأنيث متحركة، فلو مل توجد تاء التأنيث 

 ما ٰبتاج إىل القيد بالساكنة، لكن يوجد تاء التأنيث ا٤بتحركة وىذه تدخل على األ٠باء.ا٤بتحركة 
                                         ٌ                                     مثاؿ على تاء التأنيث ا٤بتحركة: قائم وقائمة . فتاء التأنيث ىنا عليها ضمة متحركة.

 مثاؿ على تاء التأنيث الساكنة: قاـ وقامت، ذىب وذىبت، اجتهد واجتهدت. 
خاصة بالفعل ا٤باضي، فهي عبلمة ٩بيزة للماضي عن غّبه حٌب عن  فتاء التأنيث الساكنة عبلمة

. ٍ  ا٤بضارع واألمر، فكل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فهي فعل ماض                                                             



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

قاؿ: ياء ا٤بخاطبة مع الطلب. أي ياء ا٤بخاطبة مع الداللة على الطلب، أي الكلمة الٍب تقبل ياء 
 ا٤بخاطبة وىي تدؿ على الطلب فهي فعل.

 جتد، واجتهدي.مثاؿ: ا
فهنا قبلت ياء ا٤بخاطبة فأصبحت اجتهدي، وعندما أقوؿ: اجتهد. أطلب منك أف تفعل 
االجتهاد، إذف فاجتهد فعل؛ ألنو قبل ياء ا٤بخاطبة ودؿ على الطلب، وىذه العبلمة خاصة بفعل األمر ٛبيزه 

مع داللتها على الطلب  عن غّبه من الكلمات حٌب عن ا٤بضارع وا٤باضي، فكل كلمة تقبل ياء ا٤بخاطبة
ٍ  فهي فعل أمر، لكن انظر الشيخ خالد يقوؿ: ياء ا٤بخاطبة مع الطب. أي ال بد أف تكوف العبلمة حينئذ                                                                                          
جامعة لؤلمرين، مكونة من ىذين األمرين: أف تقبل الكلمة ياء ا٤بخاطبة وأف تدؿ على الطلب لكي تكوف 

 فعل أمر.
 مثاؿ: اجلس، واجلسي. 

 بة ودؿ على الطلب، أي يطلب أف تفعل ا١بلوس.قبل ىنا ياء ا٤بخاط
 مثاؿ: دع، ودعي، وقف. فهذه أفعاؿ أمر.

مثاؿ: يا ٧بمد: تعاؿ، ويا ىند: تعايل. قالوا: الياء ا٤بخاطبة إىل الفعل يدؿ على الطلب. يطلب 
 منها أف تفعل اجمليء.

. تدؿ على الطلب. ِ                 مثاؿ: ىات، وىات                 
ِ                        مثاؿ: أنت  يا ىند: ٘بتهدين. الياء  فالفعل ىنا قبل ياء  -أي ا٤بخاطبة–ُب ٘بتهدين تعود إىل ىند         

 ا٤بخاطبة، لكن ليس بفعل أمر، قد قبل ياء ا٤بخاطبة لكنو ما دؿ على الطلب.
مثاؿ: يا ىند: لتجتهدي. يقبل ياء ا٤بخاطبة، والبلـ األمر ىنا دلت على الطلب ال الفعل ٘بتهد، 

من الـ األمر، لكن اجتهد: الفعل نفسو ىو الذي دؿ على فتجتهد: ما فيو طلب، الطلب جاء من ا٣بارج 
 الطلب، فبل يلتبس عليكم األمر.

اآلف عرفنا ما ٲبيز الفعل ا٤بضارع من العبلمات وىو السْب، والذي ٲبيز الفعل ا٤باضي تاء التأنيث 
ربعة عبلمات كما الساكنة، والذي ٲبيز فعل األمر ياء ا٤بخاطبة مع الداللة على الطلب، والذي ٲبيز االسم أ



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ذكرنا، وأضفنا ٥بم اإلسناد فأصبحوا ٟبسة، إذا كانت العبلمة ا٤بميزة واحدة فهي حاصرة، وإذا مل تكن 
فليست حاصرة، ما معُب ىذا الكبلـ؟ إذا كانت العبلمة واحدة فهي حاصرة  -أي أكثر من واحدة–واحدة 

ؿ: كل كلمة تقبل السْب فهي فعل منضبطة أي جامعة مانعة، أي مطردة ومنعكسة، أي ٲبكن أف تقو 
                                                        ً     ً                          مضارع. ولو عكسناىا وقولنا: كل كلمة ال تقبل السْب فليست فعبل  مضارع ا. فهذا صحيح، فا٤بضارع ىو 
الذي يقبل السْب، وكل كلمة ال تقبل السْب ليست ٗبضارع، ىذه ألف العبلمة ىنا حاصرة، فهي منضبطة 

بلمات، فأعلى العبلمات ا٤بميزة ىي العبلمة ا٢باصرة الٍب جامعة مناعة، ومطردة ومنعكسة، وىذه أعلى الع
 تطرد وتنعكس حٌب أف بعض العلماء ٯبعلها كالتعريف.

وإذا كانت العبلمة أكثر من واحدة مثل عبلمة االسم فليست عبلمات حاصرة، أي أهنا مطردة 
ين فهي اسم، القاعدة ىذه                        ً                                            وغّب منعكسة، التنوين مثبل  من العبلمات ا٤بميزة لبلسم، كل كلمة تقبل التنو 

مطردة، لكن ىل ٲبكن تعكس؟ تقوؿ: كل ال تقبل التنوين فليست اسم؟. ال، ُب أ٠باء ال تقبل التنوين مثل 
أ٠باء اإلشارة، ىذا: ال يقبل التنوين، وكذلك الضمائر ال تقبل التنوين، فلهذا ما اكتفينا بالتنوين؛ ألف التنوين 

ً                                اء أخرى، فأتينا بعبلمة ثانية ٛبيز أيض ا األ٠باء األخرى، وعبلمة ثالثة ٛبيز ٲبيز بعض األ٠باء، لكن تبقى أ٠ب                                   
أ٠باء، وعبلمة رابعة ٛبيز أ٠باء، وعبلمة خامسة وىي اإلسناد وىي الٍب ٛبيز األ٠باء كلها، فاإلسناد عبلمة 

 مل يذكرىا. حاصرة لكنها قد يصعب فهمها على الطبلب ا٤ببتدئْب وا٤بتوسطْب كما يرى الشيخ خالد فلهذا
                                                        ً           ىو األخ األصغر لؤل٠باء واألفعاؿ، وا٤براد با٢برؼ ىنا كوف ا٢برؼ جزء  من أجزاء  قولو: والحرف:

، حروؼ ا٤بعاين ىي  ِ                 الكبلـ، فا٢برؼ يطلق على حرؼ ا٤ببُب وعلى حرؼ ا٤بعُب، حروؼ مباف  وحروؼ معاف             ِ                                                       
 ا٢بروؼ الٍب ٥با معُب.

 مثاؿ: لن، وُب.
، تسمى حروؼ فلن ٗبعُب النفي، وُب ىنا  ِ             الظرفية، أي شيء داخل شيء، فهذه ا٢بروؼ ٥با معاف                                             

ا٤بعاين، حروؼ ا١بر، حروؼ النصب، حروؼ القسم، حروؼ العطف، ىكذا حروؼ ا٤بعاين، وىناؾ حروؼ 
 ا٤بباين، وىي ا٢بروؼ ا٥بجائية، ا٢بروؼ الٍب تبُب منها الكلمة.

 ٧بمد.مثاؿ: ا٤بيم ُب ٧بمد، وا٢باء ُب ٧بمد، والداؿ ُب 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، ىذا يسمى حرؼ، وىذا يسمى حرؼ ُب االصطبلح النحوي، لكن عندما  ِ                                                          فهذه حروؼ مباف               
نقوؿ: أف الكبلـ اسم وفعل وحرؼ. نريد حرؼ ا٤بعُب، كما قاؿ سيبويو: الكلمة اسم وفعل وحرؼ جاء 

كوف ٤بعُب. فقد كلمة أو ليست بكلمة؟ كلمة، أليس حرؼ معُب؟ حرؼ لو معُب التحقيق والتأكيد وقد ي
                                                                    ً                   التقليل، ا٢برؼ لو معُب، إذف كلمة، ىذه كلمة مستقلة، أي ستطالب ٕبقها كامبل  ُب اإلعراب، ال بد أف 

 تعرهبا، وتأخذه حقوقها؛ ألف كلمة، ولن كذلك كلمة، من أي نوع الكلمة؟ حرؼ ومعُب.
 ا٤براد با٢برؼ ىنا حرؼ ا٤بعُب. إذن:
العبلمات ا٤بميزة للحرؼ، عرفنا عبلمات كيف ٭بيز ا٢برؼ عن أخويو االسم والفعل؟ أي  س:

 االسم ا٤بميزة وكذلك الفعل، فعبلمة ا٢برؼ ا٤بميزة كيف نعرفها؟.
                     ً                                                     الكلمة الٍب ال تقبل شيئ ا من عبلمات االسم ا٤بميزة وال عبلمة الفعل ا٤بميزة فهي حرؼ،  جـ:

ؼ ا١بر، ما قبلت وجدت كلمة من الكلمات طبقت عليها عبلمات االسم: التنوين، وا١بر، وأؿ، وحرو 
شيء من ذلك، وطبقت عليها عبلمات الفعل: السْب ما قبلت، وتاء التأنيث الساكنة ما قبلت، وياء 

                                              ً  ا٤بخاطبة مع الطلب ما قبلت، ماذا تكوف؟ تكوف حرف ا.
ٍ       مثاؿ: قد. ال تستطيع أف تقوؿ: القد، وقد ، وقد ، من قد ، سقد.        ٍ      ً                                      

 حرؼ ا٣بفض، وال تقبل السْب وال تاء التأنيث فهي ال تقبل أؿ، وال التنوين، وال ا٣بفض، وال
 الساكنة وال ياء ا٤بخاطبة، إذف: فهي حرؼ.

عبلمة ا٢برؼ عبلمة عدمية، أما عبلمات االسم والفعل فعبلمات وجودية، فلهذا يقوؿ  إذن:
ومة ُب ا٢بريري أبو القاسم من علماء القرف السادس، أديب كبّب لو ا٤بقامات ا٤بشهورة و٫بو بصري، ولو منظ

النحو ٝبيلة ولطيفة ٠باىا ملحة اإلعراب، وىي أقرب إىل الشعر األديب؛ ألنو أديب، فيها أمثلة ٝبيلة وكبلـ 
ً                                                                                   بارع ٝبيل جد ا، ىي قصّبة قرابة ثبلٜبائة بيت لكن ا٤بشكلة أهنا بصرية ما تستفيد منها، ففي مذاىب كوفية             

مة ا٢برؼ: وا٢برؼ ما ليس لو عبلمة، فقس على قويل كثّبة راجحة، ٍب أنو مل يتوسع، ا٤بهم أنو يقوؿ ُب عبل



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

تكن عبلمة. أي ا٢برؼ ال يقبل عبلمة من عبلمات االسم وال الفعل، أما ابن مالك ُب األلفية فأنو ذكر 
 عبلمات االسم قاؿ: 

 با١بر والتنوين والنداء وأؿ
 

ٍ                ومسند  لبلسم ٛبييز حصل.       
 

 ٍب ذكر عبلمات الفعل فقاؿ:
 ت، ويا افعليبتاء فعلت، وأت

 

 ونوف أقبلن فعل ينجلي 

 

 وبعد أف ذكر عبلمات االسم وعبلمات الفعل قاؿ: سواٮبا ا٢برؼ كهل وُب ومل.
نريد أف نسأؿ عن بعض الكلمات ونعرؼ ىل ىي أ٠باء أو أفعاؿ أو حروؼ؟ وقبل ذلك ال بد أف 

، وىو يقرأ عبارة مثبل  ما يعرؼ الطالب ٙبليل ا١بملة إىل كلمات، فبعض الطبلب تضيع منو الكلمة     ً                    ً    أصبل 
                                                                         ً      يعرؼ أف ىذه كلمة لكي يقف عندىا، ويبحث ىل ىي اسم أو فعل أو حرؼ؟ أي تأٌب مثبل  ثبلث  
 :                                             ً                                        ً  كلمات يظنها كلمة واحدة، فيحكم با١بملة، أو مثبل  كلمتاف وىو يظنهما كلمة واحدة، ويقوؿ مثبل 

. ويقوؿ: أمل، حرؼ نفي. فبل يستطيع أف ٯب ٍ                                     ودعك، فعل ماض  زئ الكبلـ أجزائو، فبل بد أف ٙبلل العبارة             
إىل كلمات ٍب ٙبكم على كل كلمة، اسم أو فعل أو حرؼ، ىذه الضرورة األوىل، ٍب بعد ذلك ٙبكم على  

 كل كلمة معرب أو مبِب، ولذلك تكوف قد اقَببت إىل ا٢بكم النحوي.
: الكلمة األوىل، حرؼ قسم ما َو{[: }ٕ، ٔ( َوالل ْيِل ِإَذا َسَجى{ ]الضحى: ٔ}َوالضَُّحى )مثاؿ: 
: اسم، وأؿ ُب الضحى كلمة مستقلة ُب حقيقتها، إذف ُب الضحى كلمتاف: أؿ، }الضَُّحى{يقبل عبلمة، و 

وضحى، فأؿ: حرؼ تعريف؛ ألنو حرؼ لو معُب يعرؼ، وضحى: اسم، لكن جرت عادة ا٤بعربْب والنحويْب 
اسم، و }الل ْيِل{: حرؼ قسم، و }َو{: م أؿ خاصة، و على ٘باوز أؿ، فلهذا لو ٘باوزٛبوىا لن أقف معك

ىل ىي اسم أو فعل أو حرؼ؟ لو قلنا: حرؼ. ال نسأؿ عن الدليل، لكن لو قلنا: اسم. ما }ِإَذا{: 
 الدليل؟ ألهنا وقعت ُب أوؿ، ىي وقت ُب أوؿ الكبلـ لكنها ليست مبتدأ.
ظرؼ من الصبلة، تصلي ُب ىذا  مثاؿ: إذا ذىبت إىل ا٤بسجد فصل. أي أصلي مٌب أصلي؟ فهي

 الوقت، تصلي إذا، فهذا ظرؼ.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ                                              ومن العبلمات قبو٥با التنوين، قد يقاؿ: إذ . فهذا داللة على التنوين، وداللة على اال٠بية؛ ألف                                       
ً                   التنوين ال يقبلو إال االسم، ومن الدالئل أيض ا الظرفية، وىذه من عبلمات األ٠باء أيض ا، فاأل٠باء ٥با أكثر                                    ً                                       

ْب عبلمة، ويكفينا ٟبسة؛ ألهنا ٙبصر، فكل ما يدؿ على الظرفية فهو اسم، فإذا: ظرؼ، والظرؼ من أربع
اسم، وقاؿ األخ: من العبلمات التنوين ا٤بكسورة ىنا أهنا تقبل. وأختها )إذ( ىل ىي اسم أو فعل أو حرؼ؟ 

ً                                                         اسم أيض ا، حرفاف إذ، إذا ثبلثة حروؼ ماشي، لكن إذا حرفاف؛ ألهنا ظرؼ.        
ً   جئتك إذ ٧بمد ناجح. أي وقت كاف ٧بمد ناجح ا. مثاؿ:                                      

ً   فهي ظرؼ أيض ا وكذلك تقبل التنوين، حْب إذ ، فهي اسم أيض ا.              ٍ                            ً            
؛ ألنك تقوؿ: سجت. }َسَجى{و  ٍ                  : فعل ماض           

: فعل و }َود َع{: حرؼ نفي، }َما{: [ٖ}َما َود َعَك َربَُّك َوَما قَػَلى{ ]الضحى: نكمل اآلية: 
؛ ألنو يقبل تاء الت ِ                   ماض  الكاؼ ُب ودعك ضمّب، والضمائر كلها إسناد }َؾ{: أنيث الساكنة، ودعت، و   

{بداللة إسناد، فكل الضمائر أ٠باء بداللة اإلسناد، و  : الكاؼ ُب }َؾ{: اسم، يقبل تاء التنوين، و }َربُّ
ا : الواو ُب وما، فالواو لوحدىا كلمة، إذف عند اإلعراب ال بد أف تقف عندى}َو{ربك ضمّب اسم، و 

، تقوؿ: الواو حرؼ عطف مبِب على الفتح ال ٧بل لو من اإلعراب. تأتيها كل أركاف                   ً                                                                       وتعرهبا إعراب كامبل 
: فعل }قَػَلى{: حرؼ نفي، و }َما{اإلعراب الثبلثة الكاملة؛ ألهنا كلمة، فالواو ىنا حرؼ عطف، و 

، قلى تكوف قلت. ِ                ماض     
: إذا كانت الكلمة على حرؼ }َو{: [ٗىَل{ ]الضحى: }َوَلآلِخرَُة َخيػٌْر ل َك ِمَن اأُلو نكمل اآلية: 

واحد فتذكر با٠بها ال بنطقها، يقاؿ: الواو. مثل: ربك: رب: الكلمة األوىل، والكاؼ: الكلمة الثانية، ما 
نقوؿ: ؾ. وكذلك ذىبت، نقوؿ: التاء. وىكذا نوف النسوة ونوف التوكيد، وإذا كانت الكلمة على أكثر من 

على ثبلثة أو أربعة أو ٟبسة أو ستة، فإهنا تنطق بلفظها، مثل: قد، يقاؿ: قد. ما حرؼ على حرفْب أو 
: الكلمة التالية البلـ }َؿ{يقاؿ: القاؼ والداؿ. وكذلك من، وحيث، وىكذا، فالواو ىنا حرؼ عطف، و 

َلآلِخَرُة{}ُب   ، وىي حرؼ يسمى الـ االبتداء.ََ
ٌر ل َك ِمَن اأُلوىَل{}لَ س: ما الفرؽ بْب اآلخرة خّب من األوىل، و   ؟.آلِخرَُة َخيػْ



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

جػ: التأخّب، وكذلك: ٧بمد ٦بتهد، وحملمد ٦بتهد، للتحقيق والتأكيد، حٌب أف الـ التأكيد تسمى 
 الـ االبتداء، تدؿ على التحقيق والتأكيد والتقوية، إذف ٥با معُب، حرؼ معُب، معناىا التأكيد.

َلآلِخَرُة{}و  {: اسم؛ ألهنا فيها تنوين، و ٌر{}َخيػْ : اآلخرة ىنا اسم، و ََ : الكلمة التالية البلـ }ؿ 
، وىي اسم؛ ألهنا }ل َك{: الكلمة التالية الكاؼ ُب }َؾ{، وىو حرؼ جر ىنا، ونوعو حرؼ، و }ل َك{ُب 

 : اسم.}اأُلوىَل{: حرؼ، و }ِمَن{ضمّب، و 
من فوائد التمرين ومن             ُ                                                والتمرين قد ي قفك على مشكبلت أنت ما تعرفها حٌب تصل إليها، وىذا 

فوائد قراءة كتب اإلعراب، فرٗبا طالب من الطبلب يقوؿ: أنا ضعيف ُب النحو. طب أخربين أنت ضعيف 
ُب ماذا لكي أشرحو لك؟ يقوؿ: ما أدري، ولكِب ضعيف ُب النحو. ما يدري ىو ضعيف ُب ماذا؛ ألنو ما 

سيجد أشياء كثّبة يعرفها، وُب أشياء ما                                                    ً يعرؼ جوانب الضعف عنده، لكن لو قرأ ُب كتب اإلعراب مثبل  
                                                    ً                                  يعرفها، فإذا وجدت ما ال تعرفو ُب كتب اإلعراب ضع فوقو خط ا واسأؿ عنو، ىذا إشكاؿ ونقص عندؾ، 
فإذا سألت وفهمتو فقد سددت ثغر عندؾ ُب بنائك العلمي، فلو عندؾ ثغرة سدىا، منذ مٌب وأنت تدرس؟ 

ائي ثبلث سنوات، ودرسو ُب ا٤بتوسط ثبلث سنوات، ودرسو ُب فالذي ُب ا١بامعة درس النحو ُب االبتد
الثانوي ثبلث سنوات، النحو ىو النحو، لكن يزيدوف ويتوسعوف فيو، ٍب يأتوف إىل ا١بامعة يقولوف: ما أعرؼ 
شيء. كيف؟! تسع سنوات تدرس وما تعرؼ شيء ما ىو معقوؿ، لكن ُب مشكلة، من أىم ىذه ا٤بشاكل 

ً                                          لسد الذي بو فتحات كثّبة جد ا، ما ٲبسك ا٤باء فا٤باء يتسرب، فأنت يئست من أف العلم عندؾ مثل ا                         
                                                                 ً     ً                       إصبلحو؛ ألنك ترى إما أف تصلحو كلو أو تَبكو كلو، لكن الصحيح تصلحو ثغر ا ثغر ا، لكن أنت تقوؿ: ا٤باء  

كتب   كثّب وما أعرؼ أين الثغور. نقولو لو: إبث عنها ثغرة ثغرة بطرؽ، من أفضل ىذه الطرؽ أف تقرأ
اإلعراب. فكلما قاؿ: ٛبييز. وأنت تظنو حاؿ، ضع خط واسأؿ ٤باذا قاؿ ٛبييز؟ وىكذا لو قاؿ: ُب ٧بل رفع. 
٤با قاؿ: ُب ٧بل رفع؟. وما قاؿ: مرفوع؟. وىكذا كل إشكاؿ عندؾ ُب اإلعراب ثغرة، فإذا سألت عنها 

ت فعرفت ا٢بل فثبتت ا٤بعلومة                ً                                           وفهمتها فقد أوال  استشرت ذىنك ُب ىذه ا٤بعلومة، وطلبت حل، ٍب ذىب
ٍ                            حينئذ ، فثبتت ىذه الثغرة، فالتمر  ، كما شرحنا ُب األمثلة )إذا( قد تشكل                       ً        ين والتطبيق أمر مهم جد ا للطالب    



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

على الطالب إذا ىل ىي اسم أو فعل أو حرؼ؟، وُب التطبيق وُب اإلعراب ستمر عليو، فإذا عرؼ أهنا اسم 
 أو فعل أو حرؼ ثبتت عنده.

سنبدأ بباب ا٤بعرب وا٤ببِب فأحب أف يكوف  -إف شاء اهلل تعاىل-وُب الدرس القادـ ، نقف ىنا
إف شاء -معكم ا٤بوطأ؛ ألنو سنستفيد منو ُب الشرح، فإذا انتهينا من الشرح فيو، نعود إىل كبلـ الشيخ خالد 

 .-اهلل تعاىل
 األسئلة: 

 ... س:
ؿ: األلف والبلـ. بناء على اختبلؼ ....قلنا: بعض النحويْب يقوؿ: أؿ. وبعض النحويْب يقو 

٫بوي، وىذا ا٣ببلؼ يعود إىل ما قلتو قبل قليل ُب كيفية نطق الكلمة، فبعضهم يقوؿ: أؿ. ما الذي يعرؼ 
من أؿ، رجل نكرة، بينما الرجل معرفة، ما الذي عرؼ؟ األلف والبلـ أـ البلـ فقط؟ خبلؼ ٫بوي بْب 

البلـ. أي أف الكلمة مكونة من حرفْب، فهي مثل قد، ىنا النحويْب، بعضهم يقوؿ: الذي عرؼ األلف و 
نقوؿ: أؿ. وبعض النحويوف يقوؿ: ا٤بعرؼ البلـ فقط، أما ا٥بمزة ىذه فقط يبدأ هبا للتمكن االبتداء 

 بالساكن. على ذلك تكوف الكلمة حرؼ، فيقوؿ: األلف والبلـ. 
 ... س:

ٌ                    ...أخرب عن اآلخرة بأهنا خّب  من األوىل، ...نقوؿ:  اآلخرة: مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة،                       
ٌ                                                           وخّب : خرب مرفوع وعبلمة رفعو الضمة، أخرب عن اآلخرة بأهنا خّب من األوىل.    

 كيف نستدؿ على أف إذا اسم؟. س:
يستدلوف على أف إذا اسم بداللة اإلسناد فيقولوف: إف إذا ظرؼ ٗبعُب وقت. فإذا قولت: آتيك  جـ:

 وقت طلوع الشمس، فإذا ٗبعُب وقت، وكلمة وقت تأٌب مبتدأ وتأٌب فاعل.إذا طلعت الشمس. مٌب تأٌب؟ 
 ... س:



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

...اجتهدي مكونة من كلمتْب: اجتهد، وياء ا٤بتكلم، واجتهد: فعل أمر، وياء ا٤بتكلم: اسم، لكن 
ما الداللة على أف اجتهد فعل أمر؟ كوهنا قبلت ياء ا٤بتكلم، ياء ا٤بتكلم اسم، لكن الكبلـ على اجتهد 

: أف ا٤بضارع يقبل السْب.                                             ً                      اآلف، فاجتهد فعل وياء ا٤بتكلم اسم، كقولنا مثبل 
مثاؿ: سيقوؿ. أين ا٤بضارع؟ سيقوؿ أـ يقوؿ؟ ا٤بضارع يقوؿ، والسْب ىذا حرؼ تسويف، لكن 

 قبوؿ يقوؿ ٥بذا ا٢برؼ دؿ على أف الكلمة ىنا فعل مضارع. 
 واألسئلة قد نتوسع فيها ٖببلؼ الشرح.

 واهلل أعلم.
  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٕاجمللس: 
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

قبل أف ندخل ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب ىنا ُب تقسيم ذكره الشيخ خالد، فالشيخ خالد ُب الكتاب أنو 
ٰبرص على ذكر التقسيمات، وىذه من ٩بيزات الكتاب، فبعدما انتهى من الكبلـ على أجزاء الكبلـ 

 والعبلمات ا٤بميزة ٥با، قاؿ: سيأٌب.
 ****** المتن 

ثم اللفظ قسمان: مفرد ومركب، والمفرد ثالثة أقسام: اسم وفعل وحرف، واالسم ثالثة مظهر 
نحو زيد، ومضمر نحو أنت، ومبهم نحو ىذا، والفعل ثالثة أقسام: ماٍض نحو قام، ومضارع نحو 

اء يقيم، وأمر نحو قم، والحرف ثالثة أقسام: مشترك بين األسماء واألفعال نحو ىل، ومختص باألسم
نحو في، ومختص باألفعال نحو لم، والمركب ثالثة أقسام: إضافي كغالم زيد، ومزجي كبعلبك، 

 وإسنادي كقام زيد.
 *** الشرح ***

ذكر الناظم ىنا عدة تقسيمات، وذكره للتقسيمات لو فوائد، من ىذه الفوائد أف يطلع الطالب 
َبد ُب ا٤بستقبل، فتكوف قد مرت بو من على مصطلحات العلم؛ ألف ىذه ا٤بصطلحات الٍب ذكرىا اآلف س

 ،                                                                                     ً  قبل وعرؼ معناىا، كلمة مضمر، سَبد ُب ا٤بستقبل ُب عدة أبواب، أو اسم ظاىر، ُب باب الفاعل مثبل 
                      ً       ً                     يقوؿ: والفاعل يأٌب ظاىر ا ومضمر ا. ما ا٤براد بالظاىر،  -إف شاء اهلل تعاىل-فعندما نصل إىل باب الفاعل 

 ف، فمعرفة األقساـ تفيد معرفة ا٤بصطلحات ومعانيها.وا٤بضمر؟ قدـ التعريف بو اآل
ً                                                                            وأيض ا من فوائد معرفة ىذه التقسيمات حصر األبواب، أي ىذا الباب ينحصر ُب ىذه األقساـ     
ا٤بذكورة، االسم حصره ُب ثبلثة أقساـ، والفعل وا٢برؼ وا٤بركب، فتعلموف أف القسم غّب التقسيم، تقسيم 

ينة، ٕبيث ٲبكن أف تقسمو عدة تقسيمات، ىو شيء واحد، ٲبكن أف الشيء يكوف بناء على حيثية مع
تقسمو عدة تقسيمات بعدة اعتبارات من أجل حصره، فالناس اآلف ٲبكن أف تقسمهم عدة تقسيمات، 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

تقسم الناس من حيث الديانة إىل مسلمْب وكفار ومنافقْب، ىذه قسمة حاصرة لكن من حيث الديانة، 
خرى كلهم وتقسمهم باعتبار آخر، باعتبار ا١بنس، عرب وعجم، وىكذا، ولكن ينفع أف ٘بمعهم مرة أ

وتقسمهم باعتبارات كثّبة، فالتقسيم الذي يذكره اآلف أو غّبه من العلماء ليس معُب ذلك أف ىذا الشيء ال 
 ينقسم إال إىل ىذه األقساـ، ولكن ىذا األمر ينقسم إىل ىذه األقساـ ٕبيثية معينة يريدىا ا٤بؤلف.

ذكر اللفظ ىنا، وعرفنا اللفظ، اللفظ قسمو إىل قسمْب،  :ثم اللفظ قسمان: مفرد ومركب: قولو
أو نقوؿ بعبارة أفصح: قسمو قسمْب. ال داع لػ )إىل( ىنا، ما نقوؿ: قسمو إىل قسمْب، أو قسمو إىل 

فرد أقساـ. نقوؿ: قسمو قسمْب. ألف قسمْب ىنا مفعوؿ مطلق، أو قسمو أقساـ، قسم اللفظ قسمْب: م
 ومركب، ا٤بفرد: ما كاف كلمة واحدة، وا٤بركب: ما كاف كلمتْب.

: عاد ا٤بؤلف إىل ا٤بفرد وقسمو ثبلثة أقساـ: اسم وفعل وا٤بفرد ثبلثة أقساـ: اسم وفعل وحرؼقولو: 
ً                               وحرؼ، وىذا سبق بيانو من قبل، وسبق أيض ا كيفية التفريق بْب ىذه األقساـ.                                      

ٍب عاد إىل االسم  :زيد، ومضمر نحو أنت، ومبهم نحو ىذاواالسم ثالثة مظهر نحو قولو: 
والفعل وقسم كل واحد منها ثبلثة أقساـ، لرٗبا قرأًب ا٤بوضوع من قبل وقسمتموه بشجرة أو ٫بو ذلك كي 
تتضح ا٤بسألة، فقسم االسم ثبلثة أقساـ، االسم كل األ٠باء الٍب ميزناىا وعرفنا عبلمتها ا٤بميزة، كل األ٠باء 

بلثة أقساـ: أما اسم ظاىر، أو اسم مضمر، أو اسم مبهم، ستأٌب ٥با أحكاـ خاصة ُب ا٤بستقبل، ما تنقسم ث
الفرؽ بينها؟ نبدأ با٤بضمر ألنو أوضحها، ا٤براد باالسم ا٤بضمر الضمّب، فا٤بضمر أي الضمّب، فقو٥بم: مضمر 

ّب عندما نصل إليو وضمّب. مصطلحاف عند النحويْب يدالف على شيء واحد، مضمر أو ضمّب، والضم
نعرؼ أنو كل اسم دؿ على أف صاحبو متكلم أو ٨باطب أو غائب، ىذا الضمّب، ما سوى الضمّب ال تدري 

 ىل صاحبو متكلم أو ٨باطب أو غائب، ىذا الضمّب أو ا٤بضمر.
وا٤ببهم يراد بو اسم اإلشارة واالسم ا٤بوصوؿ، ا٤ببهم ُب النحو يطلق على شيئْب: اسم اإلشارة 

م ا٤بوصوؿ، وٮبا بالفعل مبهماف ُب حقيقتهما، ا٤بوصوؿ تقوؿ: جاء الذي. تعرؼ من الذي؟ ال واالس
تعرؼ، مبهم، لكنو يكتسب التعريف بعد ذلك من خارجو، الذي يأٌب بعده الصلة، صلة ا٤بوصوؿ ىي الٍب 

الذي ٙببو، أو تعرفو، أما ا٤بوصوؿ ُب نفسو مبهم ما تعرؼ، جاء الذي، الذي ماذا؟ ما تدري، حٌب تقوؿ: 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الذي يقوؿ ا٢بق. أو ٫بو ذلك، وكذلك اسم اإلشارة مبهم ُب حقيقتو، لو قلت لكم اآلف ىذه العبارة: ىذا 
٦بتهد. من اجملتهد؟ من ىذا؟ تعرفونو؟ مبهم ما تعرفونو، فاإلشارة كذلك مبهمة لكنها تكتفي بالتعريف  

 ي تشّب، إشارة حقيقة أو معنوية.كذلك من ا٣بارج، من خارجها، وىي مقارنة االسم لئلشارة أ
 مثاؿ: ىذا ٦بتهد.

فعرفتموه حينئذ باإلشارة ال باللفظ، كلمة ىذا مبهم، لكن اقَباف اللفظ ىذا باإلشارة ىو الذي 
 أكسب اسم اإلشارة التعريف.

 إذف: فا٤براد با٤ببهم أ٠باء اإلشارة واأل٠باء ا٤بوصولة.
ذلك، ما سوى ذلك من األ٠باء تسمى أ٠باء  من أقساـ االسم الظاىر ما سوى          َ والذي بقي   

 ظاىرة.
 مثاؿ: ٧بمد، وعلي، وصاّب، وباب، وقلم، وسيارة، والرجل، وا٤بسجد.

 فهذه كلها أ٠باء ظاىرة.
 ىذا تقسيم االسم، فاالسم ثبلثة أقساـ:

 القسم األوؿ: األ٠باء ا٤بضمرة. وىو الضمائر.
 اإلشارة واأل٠باء ا٤بوصولة.القسم الثاين: األ٠باء ا٤ببهمة. وىو أ٠باء 

 القسم الثالث: األ٠باء الظاىرة. ىي ما سوى ذلك من األ٠باء. 
قسم الناظم : والفعل ثالثة أقسام: ماٍض نحو قام، ومضارع نحو يقيم، وأمر نحو قمقولو: 

، ومضارع، وأمر، وىذا ا٤بسألة من مشاىّب مسائل النحو، وىذا التقسي ٍ                                                              الفعل إىل ثبلثة أقساـ: ماض  م للفعل                        
ً                                                         ىو أشهر تقسيمات الفعل، فالفعل أيض ا لو تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى، لكن أشهر تقسيماتو وىي                                  
ٍ                                                           الٍب تذكر دائم ا مقَبنة معو تقسيمو إىل ماض  ومضارع وأمر، وميزنا ا٤بضارع ما يقبل مل، وا٤باضي ما يقبل تاء                           ً             

على الطلب، لكن ما وجو ىذا التقسيم؟ أي من  التأنيث الساكنة، واألمر ما يقبل ياء ا٤بخاطبة مع داللتو
أي حيثية قسم الفعل ىذه األقساـ؟ أي ما ُب ترابط بينها، ا٤باضي باعتبار الزماف، واألمر باعتبار ا٤بعُب، أي 

     ً                                                     مضارع ا ٤بشاهبتو االسم، مضارع أي مشابو، من أي حيثية قسم الفعل                            َ مر يدؿ على أمر، وا٤بضارع ٠بي  أ



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

سم من حيث ا٤بميزات وال من حيث اإلعراب، وال من حيث الزمن، ولكن ىذا التقسيم ىذه األقساـ؟ مل يق
 للفعل من حيث الصيغة والبنية، فالفعل من حيث الصيغة والبنية ثبلثة أقساـ:

 األوؿ: ما كاف على فعل. وا٤بسمى ا٤باضي.
 الثاين: ما كاف على يفعل. وا٤بسمى الضارع.

 ى أمر.الثالث: ما كاف على أفعل. وا٤بسم
 ىذه أقصى ما ٲبكن أف يذكر ُب ىذا التقسيم؛ ألنو سبق أف ذكرنا العبلمات ا٤بميزة ٥بذه األقساـ. 

والحرف ثالثة أقسام: مشترك بين األسماء واألفعال نحو ىل، ومختص باألسماء نحو  قولو:
من قبل، وميزناىا قسم الناظم ا٢بروؼ ثبلثة أقساـ، ا٢بروؼ ٫بن عرفناىا  :في، ومختص باألفعال نحو لم

 عن غّبىا من قبل، لكن قبل أف نذكر ىذه األقساـ أريد أف أتذكر معكم بعض أنواع ا٢بروؼ:
                                    ً                                     النوع األوؿ: حروؼ ا١بر. وىي عشرين حرف ا، وىي من، إىل، حٌب، خبل، عدا، إىل آخره. 

هاـ، وبقية أدوات النوع الثاين: حرفا االستفهاـ. فاالستفهاـ لو حرفاف: ىل وا٥بمزة، فهما حرفا استف
االستفهاـ، كم، من، ما، كيف، إىل آخره أ٠باء، فإذا عرفنا أف ىل وا٥بمزة حروؼ نعاملها ونعرهبا كا٢بروؼ، 

 والباقي إذا عرفنا أهنا أ٠باء نعاملها ونعرهبا كاأل٠باء.
ٍ   النوع الثالث: حروؼ نصب ا٤بضارع. وىي أربعة: أف، ولن، وكي، وإذ .                                                             

 ـ ا٤بضارع. وىي مل، و٤با، والـ األمر، وال الناىية.النوع الرابع: حروؼ جز 
 النوع ا٣بامس: حروؼ القسم. وىي حروؼ جارة، وىي الواو، والباء، والتاء.

                                                                                ً   النوع السادس: حرؼ االستثناء. وىو إال، فهو حرؼ واحد، وبقية أدوات االستثناء ليست حروف ا، 
 أما أ٠باء مثل غّب وسوى، أو أفعاؿ مثل ال يكوف.

 السابع: حروؼ العطف. فحروؼ العطف حروؼ كثّبة، الواو، والفاء، وٍب، إىل آخره. النوع
 النوع الثامن: ا٢بروؼ الناسخة. إف وأخواهتا، إف، وأف، وأف، ليت، لكن، ليت، لعل.

 النوع التاسع: حروؼ النداء. مثل: الياء، وأيا، وا٥بمزة، وىيا، إىل آخره.
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بْب النحويْب؛ ألنو متفق على أف إف ُب الشرط حرؼ، وحرؼ الشرط أو حرفا الشرط ىذا خبلؼ 
 واختلفوا إذ ما، فقيل: حرؼ. وقيل: اسم.

ِ                                                         وحروؼ ا٥بجاء حروؼ مباف  ال عبلقة للنحوي هبا، عندما نقوؿ: أف الكلمة اسم وفعل وحرؼ،                      
د معناىا فإ٭با نريد حرؼ ا٤بعُب. فنبهنا على ذلك، أي ا٢برؼ الذي لو معُب، حرؼ مل معناه النفي، ومثل ق

ً                     التحقيق أو التقليل، وقد حرؼ ما ذكرناه أيض ا، وغّب ذلك من ا٢بروؼ.                                          
فالشيخ خالد قسم ا٢بروؼ ثبلثة أقساـ، وىذه التقسيمات لو فوائد كثّبة أخرى ما ذكرناىا، فذكرنا 
ا                                                                                       ً فائدتْب للتقسيمات لكن ُب فوائد أخرى يستفيد منها ا٤بتخصص ُب الَبجيح ومعرفة النظائر، أي أحيان  

ٲبكن أف ٰبتج بعدـ النظّب، أو يرجح قوؿ على قوؿ بناء على ىذه التقسيمات، لكن معرفة ىذه التقسيمات 
 لو فوائد كثّبة.

فذكر الشيخ خالد أف ا٢برؼ ثبلثة أقساـ، وا٢بروؼ ُب العربية ثبلثة أقساـ من حيث االختصاص، 
 فالتقسيم ىنا من حيث االختصاص:

أي الذي ال يدخل إال على اسم، ومن ذلك حروؼ ا٣بفض، القسم األوؿ: ا٤بختص باالسم. 
                                                 ً                             فحروؼ ا١بر ما تدخل إال على اسم، ما تدخل على فعل فضبل  عن حرؼ، وكذلك ا٢بروؼ الناسخة 

 ٨بتصة باالسم؛ ألهنا من ا٢بروؼ الناسخة للجملة اال٠بية، وا١بملة اال٠بية أو٥با اسم.
ا قائم . ٌ  مثاؿ: أف زيد        ً             

.وحروؼ القسم الواو وال                                                        ً باء والتاء ٨بتصة باالسم، وىي حروؼ جر تدخل ُب حروؼ ا١بر أصبل 
القسم الثاين: ا٢برؼ ا٤بختص بالفعل. فهي ما تدخل إال على فعل، مثل حروؼ نصب ا٤بضارع، 

 وحروؼ جـز ا٤بضارع، ومثل قد، والسْب، وسوؼ.
مثل حرفا االستفهاـ، القسم الثالث: ا٢بروؼ غّب ا٤بختصة. أي تدخل على األ٠باء وعلى األفعاؿ، 

 تدخل على االسم وتدخل على الفعل.
ٌ   مثاؿ: ىل أبوؾ حاضر ؟.                   

ً   ىنا تدخل االسم، وتدخل على الفعل أيض ا.                                   
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 مثاؿ: ىل حضر أبوؾ.
 وكذلك حروؼ العطف، فأف حروؼ العطف كذلك من ا٢بروؼ ا٤بشَبكة.

 مثاؿ: جاء ٧بمد وخالد.
ً   وتدخل على الفعل أيض ا.                    
 مثاؿ: ٧بمد جاء وذىب.

ىذا ىو التقسيم، أي اآلف ندرس ٫بن التقسيم ىكذا وينتهي األمر، لكن سيَبتب عليو مسائل  
كثّبة ىذا التقسيم للحرؼ، ٲبكن أف نشّب إىل فائدة من فوائد ىذا التقسيم، يستفيد النحوي منها، وىذا 

ستقراء، أف استقرئوا  التقسيم ترتب عليو عدة مسائل اختلف فيها النحويوف، وىذا التقسيم كما رأيتم قائم اال
كبلـ العرب فوجدوا أف ا٢بروؼ ُب كبلـ العرب ثبلثة أقساـ، ماذا نستفيد؟ النحويوف استفادوا من ىذا 

٨بتصة باالسم أو –اإلحصاء، قواعد ورجحوا وضعفوا بناء عليو، فقالوا: إف األصل ُب ا٢بروؼ ا٤بختصة 
، ننظر -يقولوف: ىاملة–املة أو مهملة من حيث العمل أف تعمل أو هتمل. أي أف تكوف ع -بالفعل

، وحروؼ النصب  حروؼ ٨بتصة قلنا: مثل حروؼ ا١بر. فهذه عاملة ٘بر االسم، ومثل حروؼ ا١بز ٘بـز
تنصب، ومثل ا٢بروؼ الناسخة إف وأخواهتا تنصب االسم وترفع ا٣برب، فهذا قالوا: إف األصل ُب ا٢بروؼ 

ختصة تعمل أو ما تعمل؟ ٫باوؿ أف ننظر ونستقرئ، مشَبكة ا٤بختصة أف تعمل. وا٢بروؼ ا٤بشَبكة غّب ا٤ب
                                                               ً                      مثل حروؼ االستفهاـ، ىل تعمل؟ ىل أبوؾ حاضر؟ ىل حضر أبوؾ؟ عملت شيئ ا فيما بعدىا، فهل حرؼ 
استفهاـ، وأبوؾ: مبتدأ، وحاضر: خرب، دخلت على ٝبلة ا٠بية مبتدأ وخرب، ىل حضر أبوؾ؟: ىل: حرؼ 

، وأ ٍ     استفهاـ، وحضر: فعل ماض                               ً                    بوؾ: فاعل، أي أهنا مل تعمل شيئ ا، وكذلك حروؼ العطف.                     
ٌ                                                                 مثاؿ: جاء ٧بمد  وخالد . جاء: فعل، و٧بمد: فاعل مرفوع والذي رفعو الفعل جاء، وخالد: مرفوع        ٌ             
ً                                                               أيض ا؛ ألنو معطوؼ والذي رفعو أيض ا الفعل، والواو ٦برد عاطفة، عطفت ما بعدىا على ما قبلها، أما ىي                             ً   

 فع ما بعدىا، أو تنصب ما بعدىا، أو ٘بر ما بعدىا.            ً        فلم تعمل شيئ ا، مل تر 
فعلى ذلك قالوا: أف األصل ُب ا٢بروؼ ا٤بشَبكة أف تكوف مهملة أو ىاملة. فعندما جاء النحويوف 

 بعد ذلك إىل حٌب، وىي حرؼ جر.
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 [.٘{ ]القدر: َحٌب  َمْطَلِع اْلَفْجرِ }مثاؿ: 
 سم ٦برور.مثاؿ: سرت حٌب آخر الليل. حٌب: حرؼ جر، وآخر: ا

َ                                                         مثاؿ: جئت حٌب أتعلم . حٌب: حرؼ جر، ودخلت على الفعل ا٤بضارع، فقولنا: أف حٌب حرؼ                   
جر. فحرؼ ا١بر ٨بتص أـ غّب ٨بتص؟ ٨بتص، ٨بتص ٗباذا؟ باالسم، كيف يكوف ٨بتص باالسم وقد دخل 

جرتو،  على االسم فجره، وىنا دخل على الفعل، الفعل ىنا منصوب، صارت مشكلة، إف دخلت على اسم
وإف دخلت على مضارع نصبتو، وىذا ال نظّب لو ُب العربية، فا٢بروؼ ٕبسب االستقراء أما ٨بتصة باسم 
فتعمل، أو ٨بتصة بالفعل فتعمل، أو مشَبكة، إف قلنا: حٌب مشَبكة؛ ألف دخلت على االسم ودخلت على 

ٍ                                            الفعل، فقياسها حينئذ  أف هتمل، لكن الذي وجدناه اآلف ما عملت فقط، ب ل عملت عملْب، مع االسم                    
ا١بر ومع الفعل النصب، وىذا ٱبالف ىذا االستقراء. فكيف رد النحويوف حٌب إىل ىذا االستقراء؟ قالوا: إف 

 حٌب حرؼ جر على باهبا وقياسها، ٘بر االسم، فإف دخلت على مضارع، تكوف حرؼ جر.
َ          مثاؿ: جئت حٌب أتعلم . حٌب: حرؼ جر ىنا أيض ا، وأتعلم : مضارع م          ً                     َ نصوب بأف مضمرة، وأف من                  

 ا٢بروؼ ا٤بصدرية، وا٤بصدر اسم، فصارت حٌب داخلة على ا٤بصدر على قياسو، دخلت حٌب على اسم.
 مثاؿ: جئت حٌب التعلم. أي للتعلم.

وأنا ال يهمِب أف تفهموا ىذا ا٣ببلؼ ُب حٌب، أو الَبجيح، أو كيف خرج النحويوف؟ ال يهمِب 
، فأنا شرحتو لغاية واحدة وىي أف تعرفوا أف ىذه التقسيمات                    ً       ذلك، وليس ذلك مناسب ا لشرح           ً                                                        متوسط أصبل 

الٍب ذكرت، ذكرت لفوائد، واستقرأ النحويوف ىذه القواعد؛ ليبنوا عليها قواعد، رٗبا نعرفها أو ال نعرفها اآلف، 
 لكن ٥با فوائد كثّبة.

: عاد ا٤بؤلف إىل دي كقاـ زيدومزجي كبعلبك، وإسنا وا٤بركب ثبلثة أقساـ: إضاُب كغبلـ زيد، قولو:
ا٤بركب بعدما انتهى من االسم ا٤بفرد، قلنا ُب تعريف االسم ا٤بركب: ىو الذي يتكوف من كلمتْب. اللفظ 

 ا٤بركب ىو الذي يتكوف من كلمتْب، وا٤بركبات كما ذكر خالد ثبلثة أقساـ:
 القسم األوؿ: مركب إضاُب.
 القسم الثاين: مركب مزجي.
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 ركب إسنادي. القسم الثالث: م
وىذه التقسيم تأٌب ُب أبواب النحو و٥با أحكاـ، والتفريق بينها ٰبتاج إىل شيء من االنتباه، وسنبدأ 
بالَبكيب اإلسنادي؛ ألنو اسهلها وسبق أف أشرنا إليو من قبل ُب شرح اإلسناد، فا٤براد بالَبكيب اإلسنادي ما 

ب اإلسنادي، عبارة فيها تركيب إسنادي، كيف ٰبدث تكوف مبتدأ وخرب أو من فعل وفاعل، ىذا يسمى ا٤برك
 اإلسناد ُب اللغة العربية؟ ٰبدث بطريقتْب:

 الطريقة األوىل: من طريق ا١بملة اال٠بية. مبتدأ وخرب.
ٌ       ٌ مثاؿ: ٧بمد  قائما .          

 أسندنا القياـ إىل ٧بمد من طريق ا١بملة اال٠بية.
 .الطريقة الثانية: من طريق ا١بملة الفعلية. فعل وفاعل

 مثاؿ: قاـ ٧بمد. 
فعملية اإلسناد واحدة، وىي إسناد القياـ إىل ٧بمد، لكن ُب العربية ٲبكن أف نعرب ىذا اإلسناد أو 

 ا٤بركب اإلسنادي بطريقتْب، أما مبتدأ وخرب، أو فعل وفاعل.
 العربية؟.ىل كوف العربية ال تعرب عن ا٤بعُب اإلسنادي إال بالطريقتْب السابقتْب يعرب عن فقر ُب  س:
ال، ليس ىذا من فقر العربية بل من ثرائها؛ ألف كثّب من اللغات ال تعرب عن ىذا ا٤بعُب  جـ:

اإلسنادي الذي تقـو عليو كل اللغات إال بطريق واحد، وىو ما يقابل ُب العربية ا١بملة اال٠بية، أي كثّب من 
 اللغات ما تستطيع أف تبدأ بفعل ُب كبلمك مثل العربية اآلف.

 اؿ: حضر ٧بمد، أحبك.مث
ما ُب إشكاؿ أف تبدأ بفعل، لكن ُب كثّب من اللغات وٖباصة اللغات األوروبية وا٥بندية ال بد أف 
تبدأ ُب كبلمك باسم، كاللغة اإل٪بليزية، ما تستطيع ُب اإل٪بليزية أف تقوؿ: أحبك. أي الَبٝبة اللفظية 

ة أنا أكوف أحبك، العارفوف باإل٪بليزية ىل ىذا أحبك، ال بد أف تقوؿ: أنا أحبك. أو بالَبٝبة اللفظي
صحيح؟ فبل بد أف تقوؿ: أنا أكوف. أنا: االسم، وأكوف: الفعل ا٤بساعد كما يسمونو، ٍب تأٌب با٤بعُب الذي 
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تريد، أحبك، ُب العربية ٲبكن أف تأٌب ٔبملة ا٠بية، أنا أحبك، أو فعليو، أنا أحبك مباشرة، وإف كاف ُب 
 تبدأ بالفعل لكن ُب صور قليلة.اإل٪بليزية ٲبكن 

الشاىد: أف ىذا من ثراء العربية أهنا عربت عن معُب اإلسناد الٍب تقـو عليو اللغات بطريقتْب، ٍب أف 
                                                                                ً      ىاتْب الطريقتْب ٥بما صور من حيث التقدًن والتأخّب وا٢بذؼ و٫بو ذلك، وىذا أعطى الصورتْب ثراء  على 

 ثراء.
ة اإلسناد، فالكبلـ كلو عريب أو غّب عريب يقـو على نظرية وكل لغات العامل قائمة على نظري

اإلسناد، تسند شيء إىل شيء لتتم الفائدة، لكن العربية تستطيع أف تعرب عن اإلسناد بطريقتْب، ٝبلة ا٠بية 
 أو ٝبلة فعلية.

 إذف: فالَبكيب اإلسنادي ىو ما يعرؼ با١بملة اال٠بية وا١بملة الفعلية.
، وباب اإلضافة باب مستقل سيأٌب -ا٤بركب اإلضاُب–ركبات الَبكيب اإلضاُب والنوع الثاين من ا٤ب

الكبلـ عليو ُب اجملرورات ولكنو يدخل ُب الَبكيب، فلهذا سنشّب إليو إشارة عجلة حٌب إذا وصلنا إىل ذلك 
قد يصعب على بعض الطبلب فهمو  -أي ا٤بضاؼ وا٤بضاؼ إليو–الباب نتمهل، والَبكيب اإلضاُب 

اجو؛ ألنو أمر معنوي قائم على الفهم، ما ُب مساعدات لفظية تساعدؾ، أمر معنوي ال بد أف تفهم واستخر 
عملية اإلضافة لكي تعرؼ ا٤بضاؼ وا٤بضاؼ إليو وتستخرجهما من الكبلـ، ما ا٤براد باإلضافة؟ وأنا يهمِب 

شرح، الَبكيب اإلضاُب ىو أف  أف تفهموه، ما أريد التعريف الذي يذكره النحويوف، التعريف العلمي ٰبتاج إىل
٘بعل كلمتْب يدالف ُب الواقع على شيء واحد، ىذه عملية اإلضافة، ٮبا ُب األصل كلمتاف، وكل كلمة ٥با 
معُب خاص، كلن عندما تضيف أحداٮبا إىل األخرى، ىذه عملية اإلضافة، تسحب معُب إحدى الكلمتْب 

 ليدالف ُب الواقع على شيء واحد.
وؿ لكم: قلم. كلمة قلم، اإلضافة ما تكوف إال بْب األ٠باء، ا٤بضاؼ اسم وا٤بضاؼ مثاؿ: عندما أق

إليو اسم، عندما أقوؿ: قلم. يدؿ ُب الواقع والوجود على شيء معروؼ، على مسمى، فكلمة قلم تدؿ على 
ىذا، وعندما أقوؿ: ٧بمد. اسم آخر سيدؿ على شيء آخر، على مسمى، ىذا قلم وىذا ٧بمد، كلمتاف 

ف ُب الوجود على شيء أو شيئْب؟ شيئْب، فإذا أضفت وقولت: قلم ٧بمد. كم كلمة؟ كلمتاف، لكن ُب يدال
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ٍ                                              الواقع والوجود نريد هبم شيئْب أو شيء واحد حينئذ ؟ شيء واحد، ىذه عملية اإلضافة، قلم ٧بمد، ا٤براد                                              
ي نعرؼ القلم ىذا ٤بن، القلم عندما نقوؿ: قلم ٧بمد. لكن أتينا ٗبحمد فقط لكي نضيف القلم إليو، لك

: سيارة. نريد هبا الدابة الٍب تسّب بالوقود، وإذا قولنا: الوزير.                                           ً                                                             قلم ٧بمد، وىكذا ُب بقية األمثلة، لو قلنا مثبل 
نريد بو ذلك الرجل صاحب ا٤بنصب العايل، فإذا أضفنا قولنا: سيارة الوزير. ماذا نريد؟ نريد السيارة الٍب ُب 

لنا عبلقة بو، سيارة الوزير كلمتاف لكنهما يدالف على شيء واحد، على تلك السيارة، الشارع، أما الوزير ما 
والوزير أتينا بو ُب ىذه العبارة لكي نضيف كلمة سيارة إليو فقط لنعرؼ السيارة ٤بن، أو نقوؿ: سيارٌب، أو 

ُب يستوجب جر سيارتو، أو سيارتنا. إضافة إىل ضمّب، فهذا ما يسمى بالركب اإلضاُب، وا٤بركب اإلضا
ً                           ا٤بضاؼ إليو، ا٤بضاؼ إليو ُب ا٤بركب اإلضاُب ٦برور دائم ا، فلهذا سنعده من اجملرورات.                                               

إذف: ا٤بركب اإلضاُب ا٠باف يدالف ُب الواقع على شيء واحد، وا٤بضاؼ إليو واجب ا١بر، افهموىا  
 كيفما تشاؤوف، فهم علمي، فهم عامي، ا٤بهم تفهموف عملية اإلضافة.

الثالث من ا٤بركب، وىو ا٤بركب ا٤بزجي، ومزجي أي كلمتاف ٲبزجاف ُب بعض فيعوداف   النوع    َ بقي  
 كلمة واحدة، وا٤بركب ا٤بزجي ُب حقيقتو يعود إىل السماع.

مثاؿ: بعلبك. بعل، وبك، كلمتاف، بعل: ىذه كلمة ٗبعُب زوج أو ٫بو ذلك، وبك: موضع ا٠بو 
ذه كأنك تقل: زوج ىند. ىذه إضافة، بعلبك على بك، وقيل: شخص. ما لنا عبلقة، ا٤بهم بعلبك، وى

                           ً       ً                                                           ا٠باف كاف ٲبكن أف يركبا تركيب ا إضافي ا، وىذه لغة، ا٤بركب الزجي فيو لغات، ومن ىذه اللغات أنو يركب 
. جائز على لغة قليلة، لكن أغلب العرب ُب  ٍ                                        تركيب ا إضافي ا، فيقاؿ حينئذ : إف الَبكيب اإلضاُب بعل  بك     ُ                      ٍ              ً       ً     

     ً                        ً      ً                   ً      ً                       تركيب ا إضاُب وإ٭با يركبونو تركب ا مزجي ا، فإذا ركبوه تركيب ا مزجي ا ماذا يفعلوف؟ ُب ا٤بركب بعلبك ما يركبونو 
اإلضاُب ٯبروف ا٤بضاؼ إليو، لكن ُب ا٤بركب ا٤بزجي ٥بم طريقة معينة، الكلمة األوىل يفتحوهنا، أي يبنوهنا 

. بك  ىذا على الفتح، والكلمة الثانية ما ٯبروهنا، وإ٭با ٲبنعوهنا من الصرؼ،  َ      فيقولوف: ىذه مدينة بعل بك      َ  َ                      
ا٤بمنوع من الصرؼ فيجر بالفتحة، فا٤بمنوع من الصرؼ ما ينوف وٯبر بالفتحة، فهذه: مبتدأ، ومدينة: خرب 
ومضاؼ، وبعلبك: مضاؼ إليو، كلها صارت كلمة واحدة اآلف، وا٤بضاؼ إليو ٦برور وعبلمة جره الفتحة؛ 

 ألف صار ٩بنوع من الصرؼ.
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 موت. مثاؿ: حضر 
، و٥با قصة ُب معركة شديدة حٌب   ٌ                             األصل حضر موت  ذلك                               َ كثر ا٤بوت، فقيل: حضر موت. فسمي             

ا٤بكاف هبذا ا٤بوت، ٤با خففت حضر إىل حضر موت، ماذا فعلوا؟ ركبوىا تركيب مزجي، أي أف ا١بزء األوؿ 
 . ُ   حضر بنوه على الفتح، والثاين اعربوه إعراب ا٤بمنوع من الصرؼ، فقالوا مثبل  ُب الرفع: ىذه حضر  موت      َ                 ً                                                                   

 من الصرؼ. حضر: بِب على الفتح، وموت: خرب مرفوع وعبلمة رفعو الضمة و٩بنوع
: اسم ٦برور بػ)إىل( وعبلمة جره  . حضر: مبِب على الفتح، وموت  َ                             مثاؿ: سافرت إىل حضر  موت                            َ     َ                  

 الفتحة؛ ألنو ٩بنوع من الصرؼ.
 ىذا ما يتعلق بأنواع ا٤بركب.

                                                                              ً        ىناؾ نوع رابع من ا٤بركبات ما ذكره الشيخ خالد، وأذكره اآلف؛ ألننا سنحتاج إليو قريب ا ُب باب 
، وىو ا٤بركب العددي، وا٤براد با٤بركب العددي األعداد من أحد عشر إىل تسعة عشر، تسمى ا٤بعرب وا٤ببِب

 األعداد مركبة، كلها أعداد مركبة.
 ما معُب عدد مركب؟. س:
 األعداد ُب العربية أنواع: جـ:

 النوع األوؿ: العدد ا٤بفرد. أي من واحد إىل عشرة، ىذه أعداد مفردة، واحد، ٟبسة، سبعة، عشرة،
 عدد مفرد.

 النوع الثالث: العدد ا٤بركب. كما قولنا من أحد عشر إىل تسعة عشر.
 النوع الثالث: األعداد ا٤بتعاطفة. من واحد وعشرين إىل تسعة وتسعْب، مثل: ٟبسة وعشروف 

 النوع الرابع: ألفاظ العقود. مثل: عشروف، وثبلثوف، وأربعوف إىل تسعْب.
الذي التزمت العرب حذؼ حرؼ العطف منو، فا٤بركب أي عدداف، فا٤براد بالعدد ا٤بركب العدد 

 لكن التزمت العرب حذؼ حرؼ العطف بينهما.
                        ً   مثاؿ: عندي ٟبسة عشر كتاب ا. 
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                        ً                                               ما معُب عندي ٟبسة عشر كتاب ا؟ أي عندي ٟبسة وعشرة، أي ٟبسة من الكتب وعشرة من 
. كما يقاؿ ُب األعداد ا٤بتعاطفة: الكتب، صارت ٟبسة عشر، وكاف األصل أف يقاؿ: عندي ٟبسة وعشرة

عندي ٟبسة وعشروف. األعداد ا٤بتعاطفة بقيت عند العرب على األصل، لكن األعداد ا٤بركبة ماذا فعلت 
العرب؟ لغتها و٫بن نقتضي هبم، العرب حذفت حرؼ العطف من األعداد ا٤بركبة، وعندما حذفت حرؼ 

ٍ             َ ف، ماذا حدث حينئذ  للعددين؟ بِب  العط ح، فالبناء على الفتح إ٭با أصاب األعداد ا٤بركبة بسبب على الفت                 
حذؼ حرؼ العطف، وىذا سيأٌب عليو الكبلـ عندما نصل إىل ا٤بعرب وا٤ببِب، سنذكر األعداد ا٤بركبة ُب 

 -إف شاء اهلل تعاىل-ا٤ببنيات، ونعرؼ أف ىذا ىو سبب بنائو، ونعرؼ أنو سيتعدى األعداد إىل أشياء أخرى 
 ُب حينو.

ل ما يتعلق هبذه ا٤بقدمة الٍب ذكرىا الشيخ خالد قبل أف يدخل إىل باب ا٤بعرب وا٤ببِب، ىذا ك
 فسيدخل بعد ذلك إىل باب ا٤بعرب وا٤ببِب، فيناسب أف نتوقف إىل األسئلة.

 األسئلة:
...عندما نقوؿ: األصل ُب الباب كذا كذا. يعِب كثّب حسب االستقراء، عندما نستقرئ ىذا األمر 

ٍ                                 ره جاء على ىذه ا١بادة أو على ىذه الصفة، نقوؿ حينئذ : ىذا ىو األصل فيها. فما جاء منو ٪بد أف أكث                                                 
على ىذا األصل ال نناقش فيو وال نسأؿ عنو، لكن من أدعى خروج شيء عن ىذا األصل فعليو بالدليل، 

األصل إال بدليل فإف نصبو وأقامو قبلناه وإال مل نقبل، فاألصل أف ىذه ا٢بروؼ ما ٱبرج منها شيء عن ىذا 
                         ً                                                                 مقبوؿ، فلهذا عندنا حٌب مثبل  قبل قليل الكوفيوف أخذوا بالظاىر وقالوا: مع األ٠باء ٘بر، ومع ا٤بضارع 
تنصب. والبصريوف رفضوا قالوا: حٌب تبقى على األصل. ما ٚبرج على األصل، تبقى حرؼ جر وأولوا 

 دخلوىا على ا٤بضارع كما قولنا قبل قليل.
بلمة ا٤بميزة، نركز على العبلمة ا٤بميزة لكي ال ٚبتلط بعد ذلك بعبلمات ...ىذه نسميها الع

اإلعراب، عبلمات اإلعراب شيء آخر، ىذه العبلمات ا٤بميزة الٍب ٛبيز ا٤بضارع عن غّبه، والعبلمة ا٤بميزة 
 للمضارع قبوؿ السْب أو سوؼ أو مل، كلها عبلمات ٩بيزة للمضارع.
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هملة، وإف كانت ٨بتصة با٤بضارع، وىذا على كبلـ ...السْب وسوؼ حروؼ غّب عاملة م
 صاحبك، ىذه مل تعمل، فخرجت عن أصل ا٢بروؼ.

...سيارة الوزير، سيارة: مضاؼ، وا٤بضاؼ يعرب ٕبسب موقعو ُب ا١بملة، والوزير: مضاؼ إليو 
ٍ                                           ٦برور وعبلمة جره الكسرة، سيارة الوزير ٧بمد ، ٧بمد ىو الوزير، حينئذ يكوف تابع، أي بدؿ،  أي ٧بمد بدؿ                                       

من الوزير؛ ألف البدؿ عبلنية حذؼ ا٤ببدؿ منو، ىل ٲبكن أف ٙبذؼ الوزير ويستقيم الكبلـ وا٤بعُب؟ تقوؿ: 
ٍ  سيارة ٧بمد. إذف ىذا بدؿ، والبدؿ يتبع ا٤ببدؿ منو ُب اإلعراب، فتقوؿ: سيارة الوزير ٧بمد .                                                                                

يبُب على الفتح، يلـز البناء على  ...الَبكيب ا٤بزجي يعرب إعراب ا٤بمنوع من الصرؼ،...ا١بزء األوؿ
                                                                                              ً  الفتح، فلهذا ما يظهر عليو إعراب؛ ألنو مبِب على الفتح، أما اإلعراب فينتقل إىل ا١بزء الثاين ويكوف معرب ا 

 إعراب ا٤بمنوع من الصرؼ.
. ، وسافرت إىل بعلبك  ، ورأيت بعلبك  َ  مثاؿ: ىذه بعلبك                   َ              َ                

 .-يا إخوة–اآلف نبدأ با٤بعرب وا٤ببِب 
ا٤بعرب وا٤ببِب، وباب ا٤بعرب وا٤ببِب أىم أبواب النحو، فلهذا أوصيكم باالىتماـ بو، ىذا باب 

 وا٢برص عليو، و٧باولة التعمق ُب فهمو، وإدراؾ شيء من أسراره.
وباب ا٤بعرب وا٤ببِب فيو أغلب القواعد واألسس الٍب ستحكم النحو بعد ذلك، ىذا الباب ىو 

كل سيقاؿ ُب ىذا الباب ٙبتاج إليو نفيس ا٢باجة ُب كل األبواب   الذي سيحكم خطك إىل هناية النحو، أي
القادمة، ليس ينتهي أمره باالنتهاء منو، ال، ىو ٦برد قواعد ال بد أف تعرفها وتضبطها لكي تستصحبها عند 

فيو  دراسة األبواب القادمة، فكل األبواب القادمة ٧بتاجة إليو، ومعتمدة عليو، ومفتقرة إليو؛ ألف كل ما يقاؿ
ال بد أف تطبقها على كل األبواب النحوية، باب ا٤ببتدأ وا٣برب ٧بتاج إىل باب ا٤بعرب وا٤ببِب؛ ألف ا٤ببتدأ قد 
         ً               ً               ً                                                   يكوف معرب ا وقد يكوف مبني ا، فإف كاف معرب ا ال بد أف تعاملو معاملة ا٤بعرب كما عرفت ودرست ُب باب 

املة ا٤ببِب كما درست وعرفت ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب،                           ً                     ا٤بعرب، وإف كاف ا٤ببتدأ مبني ا، ال بد أف تعاملو ـ ع
                                           ً                                                و٫بن والنحويوف عندما يصلوف إىل باب ا٤ببتدأ مثبل  ما يذكرونك ٗبا قيل ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب؛ ألنك درستو 
وانتهيت وضبطو، فعندما يأتوف إىل باب ا٤ببتدأ ىم سيذكروف األشياء ا١بديدة فقط ُب باب ا٤ببتدأ، تعريف 
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، وحكم ا٤ببتدأ، ومٌب يقدـ ويؤخر وٰبذؼ، واألشياء ا١بديدة فقط، لكن كل ما قيل ُب باب ا٤ببتدأ ا٤ببتدأ
وا٣برب ستأتيك ُب باب ا٤ببتدأ، ومل تضبطو إال بتطبيق ىذه األحكاـ عليو، وكل مثل ذلك ُب بقية األبواب، 

ٍ          قد تكوف معربة، فحينئذ  ال بد أف ُب الفاعل، ونائب الفاعل، وا٤بفاعيل، والتمييز، وا٢باؿ إىل آخره، كلها                      
تعاملها معاملة ا٤بعرب، وأف تستعمل معها مصطلحات ا٤بعرب، وأف تعرهبا إعراب ا٤بعرب، وقد تكوف مبنية، 
ٍ                                                                                   فحينئذ  ال بد أف تعاملها معاملة ا٤ببِب، وتستعمل معها مصطلحات ا٤ببِب، وتعرهبا إعراب ا٤ببِب، أي أف       

ومصطلحات خاصة بو، وطريقة إعراب خاصة بو، وكذلك بو نفس ا٤بعرب لو أحكاـ ٫بوية خاصة بو، 
الشيء، معُب ذلك أف باب ا٤بعرب وا٤ببِب نقطة فاصلة ُب النحو، ستتحكم ُب كل األبواب القادمة، فإف مل 
تضبط ىذه النقطة ستضيع من أوؿ النحو، ستضطرب عليك ا٤بعلومات ولن تستطيع أف تضبط أبواب النحو 

ىذا الباب بإذف اهلل ُب أغلب القواعد وأغلب األسس فإنك بإذف اهلل قد امتلكت  القادمة، وإذا فهمت
                                                                 ً                        القدرة على فهم ما سيشرح لك ُب أبواب النحو القادمة؛ ألنك اآلف صرت واقف ا على أساس قوي، تتحمل  

ـ عليك كل ا٤بعلومات الٍب تأٌب وتفهما، أما إذا ما امتلك ىذه األسس أوؿ ما تصل إىل الطابق األوؿ ينهد
                                                          ً                             البيت؛ ألف أسسك ضعيفة، ما عندؾ أسس، فلهذا: عندما نستمر قليبل  والطالب ما عنده أسس أو ضعيف 
ُب األسس سيقوؿ: النحو صعب، والنحو ما يفهم، والنحو كثّب التفريعات، وكثّب ا١بزئيات. ٍب يَبكو، 

تعود إىل قواعد كلية، وأسس ٙبكمها                                                              ً   والنحو كغّبه من العلـو فيو جزئيات وفروع وأقواؿ ومسائل لكنها ٝبيع ا 
مهما كثرت ىذه الفروع وتنوعت ىذه ا١بزئيات، ومن ا٣بطأ الذي يرتكبو كثّب من الدارسْب أنو يهتم 
بالفروع، ويدرس العلم با١بزئيات، وا١بزئيات والفروع ال شك أهنا ستغلب الطالب كثرة مهما كاف الطالب 

ً              ذكي ا وقوي الذاكرة وحريص ا مع الوقت ست غلبو ىذه الفروع وا١بزئيات، فهي كثّبة، فكل جزئية سيتعامل معها    ً                   
ً                                                                       وحدىا، فستكوف كثّبة جد ا، ما يستطيع، لكن لو أنو امتلك ىذه األسس والقواعد العامة فصار بعد ذلك                       
كلما درس مسألة فرعية أو علم مسألة جزئية ُب النحو أعادىا إىل قاعدهتا وربطها بأساسها، توثق من 

و، وما تفلتت عليو، ولرأي أف أغلب ىذه ا٤بسائل الٍب يرىا كثّبة ومتنوعة و٨بتلفة سّبى أف مسائل النح
أكثرىا تعود إىل قواعد معينة، حٌب إذا شرحنا لو مسألة ُب باب قادـ، كانت ىذه قدٲبة عرفناىا قبل أف تشرح 

 لو؛ ألنو سيعلم مباشرة أهنا تعود إىل ىذه القاعدة، وترتبط هبذا األساس.
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ن ا٤بهم أف الطالب يهتم بأسس ىذه العلـو والقواعد العامة لكي يضبط ىذا العلم بفروعو فم
                                                                     ً                         وجزئياتو، ومن ا٣بطأ ُب ا٤بقابل أف يكوف اىتمامو هبذه الفروع وا١بزئيات غافبل  عن األسس والقواعد العامة.

، وإذا اهنيناه                       ً                                                ومن أجل ذلك سنهتم قليبل  ونتوقف عند ىذا الباب، و٫باوؿ أف نعطيو شيء من حقو
                                 ً       ً                                                        ُب ىذا الفصل فربكة، إذا اهنيناه مفهوم ا متقن ا وقد مثل نا عليو وعرفنا أىم ما فيو، فهذا يكوف جيد، ٕبيث 
الفصل القادـ نبدأ بفروع النحو الٍب تبدأ من ا٤ببتدأ، أي من ا٤برفوعات وا٤بنصوبات واجملرورات، ىذه فروع 

 .-اىلإف شاء اهلل تع-٫بوية تأٌب ُب ا٤بستقبل 
                    ً                                                          ولذلك سوؼ نتحوؿ قليبل  عن األزىرية، سنبقى مربوطْب باألزىرية نعود إليو بْب وقت وآخر، 
نعرؼ ما زاده، لكن سننتقل إىل كتيب آخر ذكرتو لكم ُب الدرس ا٤باضي، وطلبت أف تأتوا بو، ىذا الكتاب 

صر أىم قواعده، باإلضافة ا٠بو ا٤بوطأ ُب اإلعراب، ىذا الكتيب خاص ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب، تنظيمو وح
إىل ذكر طريقة اإلعراب، واإلعراب لو قواعد مرعية عند النحويْب وأركاف ال بد أف تستوَب لكي يكوف 
           ً                                                                           اإلعراب كامبل  ليس األمر ىكذا بسهولة، مع أف النحويْب والطبلب ُب ا١بامعات يطالبوف باإلعراب ُب كل 

            ً     ً                          تكاد ٘بد كتاب ا ٫بوي ا يذكر لك كيف تعرب، الكتب  ٧باضرة، ويعرب لك النحو ُب كل باب، ومع ذلك ال
ومنها الكتب ا٤بقررة اآلف، فأوضح ا٤بسالك  -فيما أعلم-النحوية القدٲبة كلها مل تتكلم على كيفية اإلعراب 

ُب ا١بامعات كشيخنا خالد األزىري ما ذكر كيف تعرب مع أنو يعرب، لكن ما ذكر كيف تعرب، فلهذا:  
 رين أف يبينوا طريقة اإلعراب، وقد كتب ُب طريقة اإلعراب عدة كتب منها ىذه الرسالة.كاف الـز على ا٤بتأخ

إذف: فهذه الرسالة تتعلق بباب ا٤بعرب وا٤ببِب الذي وصلنا إليو اآلف ُب كتاب األزىرية، وسنستفيد 
 تركيب باب من ىذه الرسالة ُب الشرح، ونضيف إليها ما زاده الشيخ خالد ُب األزىرية ُب ىذا الكتاب، ٍب

بباب ا٤بعرب وا٤ببِب بعد  -إف شاء اهلل تعاىل-ا٤بعرب وا٤ببِب وذكر أىم قواعده وطريقة اإلعراب، وسنبدأ 
 الصبلة.

 القسم الثاني:
بسم اهلل الرٞبن الرحيم، وا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد وعلى آلو 

 وأصحابو أٝبعْب.
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 أما بعد،.
عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، نشرع ُب الكبلـ على باب ا٤بعرب وا٤ببِب، ا٤بعرب وا٤ببِب بعدما فالسبلـ 

           ً                                                                                 تكلمنا قليبل  على أٮبيتو، ٯبب أف نعلم بعد ذلك أف اإلعراب والبناء وافرتاف ُب الكبلـ العريب، اكتشفهما 
سليقة، ٍب جاء النحويوف النحويوف بسرعة، عندما نقوؿ اكتشف؛ ألف العرب كانت تتكلم ُب جاىليتها بال

بعد ذلك فحاولوا استنباط القواعد الٍب تضبط كبلـ العرب من طريق االستقراء والتتبع، فعندما نظر النحويوف 
ُب كبلـ العرب، أي ُب الكبلـ العريب احملتج بو ُب القرآف الكرًن و كبلـ النيب صلى اهلل عليو وسلم، وكبلـ 

حظوا مباشرة ىذه الظاىرة، ما ىذه الظاىرة؟ رأوا أف ىناؾ كلمات واضحة ُب                  ً      ً    العرب احملتج هبم شعر ا ونثر ا، ال
 العربية، وكلمات أخرى غامضة، ىناؾ ُب العربية نوعْب من الكلمات:

النوع األوؿ: كلمات واضحة اإلعراب. أي ٗبجرد أف يستمع العريب إليها يعرب إعراهبا، وإذا عرؼ 
 على اإلعراب، واإلعراب يقـو على ا٤بعُب، مَبابطاف.إعراهبا عرؼ ا٤بعُب؛ ألف ا٤بعُب يقـو 

النوع الثاين: كلمات غامضة غّب واضحة اإلعراب. أي لو ٠بعها العريب، إذا ٠بعها ا٤بخاطب أو 
 قرأىا ُب كتاب مشكوؿ ال يعرؼ إعراهبا، غامضة اإلعراب.

ٍ      ً                                   مثاؿ: ٧بمد ، ٧بمد ، ٧بمد ا. ما ا٢بكم اإلعرايب؟ األحكاـ اإلعرابية       ٌ أربعة: الرفع، وا١بر، والنصب،         
ا النصب، و٧بمد  ا١بر، فعرفتم اآلف  ، ىذه األحكاـ اإلعرابية، ما ا٢بكم اإلعرايب حملمد ؟ الرفع، و٧بمد  ٍ                  وا١بـز              ً              ٌ                                              
ا٢بكم اإلعرايب للكلمة مع أين مل أضعها ُب ٝبلة، فمن شدة وضوح إعراهبا عرفت حكمها اإلعرايب من دوف 

 ىي الٍب يعرؼ إعراهبا من لفظها ٗبجرد أف يستمع إليها العريب يعرؼ إعراهبا. ٝبلة، الكلمة الواضحة اإلعراب
وُب ا٤بقابل كلمات أخرى حكمها غامض، لو ٠بعها العريب أو ا٤بخاطب، أو قرأىا اإلنساف ُب  

                                                    كتاب مشكوؿ ال يعرؼ حكمها اإلعرايب، ومن ٍب  ال يعرؼ ا٤بعُب.
ً    مثاؿ: أكـر ٧بمد  خالد ا.       ٌ               

ك ـر ٧بمد: حكمة اإل
 
ِ    عرايب الرفع، وخالد: حكمو اإلعرايب النصب، أين الفاعل وا٤بفعوؿ؟ أين ا٤ب
ُ
                                                                

ٌ          وا٤بكر ـ؟ أين الذي فعل اإلكراـ والذي وقع عليو اإلكراـ؟ تعرؼ ذلك وال ما تعرؼ؟ عرفت أف ٧بمد  الفاعل؛                                                                                َ     
فعل  ألنك عرفت حكمو اإلعرايب وىو الرفع، والذي حكمو الرفع ىو الفاعل، فعرفت حينئذ أف الذي
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ً                                            اإلكراـ، عرفت ا٤بعُب، اإلعراب أخربؾ با٤بعُب، وخالد ا عرفت أنو ا٤بفعوؿ بو من معرفة حكمو اإلعرايب،                                            
وحكمو اإلعرايب النصب، وما الشيء الذي حكمو النصب ُب ىذه ا١بملة؟ ا٤بفعوؿ بو الذي وقع عليو 

كراـ ا٤بفعوؿ بو من خبلؿ معرفة اإلكراـ، فأنت عرفت اآلف الذي فعل اإلكراـ الفاعل، والذي وقع عليو اإل 
ٌ                                                   ا٢بكم اإلعرايب، حٌب ولو قيل: أكـر خالد ا ٧بمد . من ا٤بكـر الفاعل؟ ٧بمد ولو تأخر، وا٤بكـر ا٤بفعوؿ بو       ً                                  
؟ معرفة ا٢بكم اإلعرايب، ٧بمد:  ً                                                                                       خالد ا ولو تقدـ، ما الذي دلك على الفاعل وا٤بفعوؿ، على ا٤بكـر وا٤بكـر    

                  ً                                               قدـ أو تأخر، وخالد ا: حكمو النصب، إذف فهو ا٤بفعوؿ بو تقدـ أو تأخر، حكمو الرفع، إذف فاعل سواء ت
: ىؤالء. ىل كلمة ىؤالء                                                                            ً                     فهاتاف الكلمتاف معربتاف، ما معُب معربتاف؟ أو واضحتا اإلعراب، لكن لو قلنا مثبل 

ً                                      ِ                تقبل كلمة أخرى غّب الكسر؟ أبد ا، ُب الرفع والنصب وا١بر ما تقبل إال ىؤالء ، طب لو قولت لك م: ىؤالء.                             
كلمة ىؤالء اسم لكن ما حكمها اإلعرايب، الرفع أـ النصب أـ ا١بر؟ ال تعرؼ ا٢بكم اإلعرايب من لفظها؛ 
                                                                                       ألف لفظها واحد ُب الرفع والنصب وا١بر، فلفظها ال يدؿ على حكمها اإلعرايب، ومن ٍب  يغمض ا٤بعُب، ما 

 ٝبلة، ليس ا١بملة فقط، ال بد أف تفهم ا١بملة، تعرؼ ا٤بعُب وال تعرؼ ا٢بكم اإلعرايب من لفظها، ٙبتاج إىل
وتعرؼ العوامل الداخلة لكي تعرؼ ىل ىؤالء فاعل، فعلوا، أو مفعوؿ بو وقع عليهم الفعل أـ ماذا؟ فإذا 
قيل: جاء ىؤالء. تعرؼ أف حكمها اإلعرايب ىو الرفع؛ ألنو فاعل، لكن عرفت أف حكمها اإلعرايب الرفع من 

، والفعل ٰبتاج إىل فاعل، والذي فعل اجمليء ىو ىؤالء، إذف فاعل، لكن ما عرفت أف ا١بملة؛ ألف جاء فعل
ٌ                                                حكمها الرفع من لفظها كما عرفنا ا٢بكم ُب ٧بمد ، حٌب لو قيل: أكـر ىؤالء سيبويو. سيبويو: اسم مبِب                                          

ً                                                                 على الكسر أيض ا؛ ألف لفظو واحد ُب الرفع والنصب وا١بر، أين ا٤بكـر الفاعل؟ ىؤالء، وا٤ب كـر ا٤بفعوؿ بو؟             
                                                                                     ِ             سيبويو، عرفتو من ا٤بعُب، ما عرفتو من لفظ ىؤالء ولفظ سيبويو، لو قاؿ قائل: أكـر سيبويو ىؤالء . ماذا يفهم 
ٍ                                                                                      العريب حينئذ ؟ يفهم أف الفاعل ا٤بكـر سيبويو، وا٤بفعوؿ ا٤بكـر ىؤالء، طب لو قاؿ: ال، أنا أريد ا٤بعُب األوؿ،            

ً                  يد أف يفعل ُب ىذه ا١بملة ما فعلنا ُب أكـر ٧بمد  خالد ا، ٫بن قدمنا ىناؾ أف ىؤالء ىم الذين أكرموا. أي ير       ٌ                                          
ٌ                                                                         فقلنا: أكـر خالد ا ٧بمد . قدمنا وأخرنا وا٤بعُب واحد، فا٤بكـر ٧بمد تقدـ أو تأخر، وا٤بكـر خالد تقدـ أو       ً                

ً                                                  تأخر، ىل ٲبكن أف يفعل ذلك أيض ا ُب ىؤالء وسيبويو؟ يقدـ ويؤخر وا٤بعُب واحد، ىل ٲبكن أ ف يفعل                            
 ذلك، ولو فعل كبلمو صحيح؟ نقوؿ: ال، كبلمو خطأ. 
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 ٤باذا جاز التقدًن والتأخّب مع ٧بمد وخالد، ومل ٯبز مع ىؤالء وسيبويو؟. س:
                                                            ً       ً       لن ٧بمد وخالد كلمتاف واضحتا اإلعراب، فجاز لك التصرؼ فيهما تقدٲب ا وتأخّب ا؛ ألنك  جـ:

ويو معناٮبا غامض، ما يأخذ من لفظهما، وإ٭با يأخذ مهما قدمت أو أخرت ا٤بعُب واضح، لكن ىؤالء وسيب
 من ا١بملة، والَبكيب األصلي للجملة يقتضي أف األوؿ الفاعل، والثاين ا٤بفعوؿ بو.

                                                            ً                     فلهذا: ٯبب ُب مثل ا٤بثاؿ أف يقدـ الفاعل وأف يؤخر ا٤بفعلو بو وجوب ا؛ ألف ا٤بعُب ال يعرؼ من 
 اللفظ، وإ٭با يعرؼ من تركيب ا١بلمة األصلي.

أف نعامل الكلمات الواضحة اإلعراب معاملة الكلمات  -وقد عرفنا ذلك–وىل من العدؿ 
ً      ً       ً             الغامضة اإلعراب؟ ال، أبد ا، وىذا الذي فعلو النحويوف، ميزوا ٛبييز ا واضح ا دقيق ا شديد ا بْب ا٤بعربات       ً                                       ً                      

وطريقة إعراب،                                                               ً           وا٤ببنيات، حصروا ا٤بعربات وحصروا ا٤ببنيات، ٍب جعلوا للمعربات أحكام ا ومصطلحات
 وكذلك للمبنيات.

وعندما نقوؿ: أف الكلمات ا٤بعربة كلمات واضحة اإلعراب. ٤باذا ٠باىا النحويوف كلمات معربة؟ 
أي ما العبلقة بْب ا٤بعُب االصطبلح النحوي، وبِب ا٤بعُب اللغوي؟ أي ما معُب معرب ُب اللغة عن العرب ُب 

ما ُب نفسك، أعربا عما ُب نفسو؟ أي أفصح وبْب ووضح، ا١باىلية؟ ما معُب إعراب؟ ما معُب أعرب ع
أعربت عما ُب نفسي أي بينت وأفصحت ووضحت، وُب ا٢بديث، )والثيب تعرب عما ُب نفسها(: أي 

 توضح وتبْب وتفصح.
أعرب يعِب وضح، ومعرب يعِب موضح، واضح، و٥بذا: ٠بى النحويوف ىذه الكلمات كلمات  إذن:

 الواضح فيها إعراهبا، أي حكمها اإلعرايب واضح.معربة، أي كلمات واضحة، و 
ً                  ٤باذا كاف حكمها اإلعرايب واضح ا؟ ٧بمد ، تعرؼ أف حكمها الرفع، ٧بمد ا، تعرؼ أف حكمها  س:                           ٌ       ً                          

ٍ                              النصب، ٧بمد ، تعرؼ أف حكمها ا١بر، فلماذا؟.           
ً                              ألف حكمها اإلعرايب يعرؼ من لفظها، شيء واضح جد ا سهل، تأخذ ا٢بكم من لفظها من  جـ:                                          

ً                   ً                        ف لف ودوراف، وال ٝبلة وال عوامل، واضحة جد ا، لو أنك فتحت مثبل  صفحة ُب ا٤بصحف ورأيت أوؿ دو                                       
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 ، ٌ                    ، فقرأت ٧بمد  وما تعرؼ شيء آخر، [ٜٕ{ ]الفتح: ٧بَُّم ٌد ر ُسوُؿ الل وِ }                            ً  كلمة وكانت معربة، الكملة مثبل            
ُب ا٤بعُب وال تقرأ بقية اآلية، حكمها  ستعرؼ مباشرة أف حكمها اإلعرايب الرفع دوف أف تتأمل ُب ا١بملة وال

ً   واضح جد ا.        
ً                                             و٠بيت ا٤ببنيات مبنيات تشبيه ا ٥با با٤ببُب الذي ال يتغّب؛ ألهنا تلـز حركة واحدة.                          

 مثاؿ: سيبويو.
 تلـز الكسر ُب الرفع وُب ا١بر وُب النصب، فسميت كلمة مبنية. 
ة جامعة مانعة ضابطة حاصرة، وُب وٲبكن أف نعرؼ الشيء بأكثر من تعريف بتعريفات علمية دقيق

ً     ً                                                 تعريفات تعليمية ا٥بدؼ منها أف تفهم ا٤بسألة فهم ا عام ا وبركة، أي ٲبكن أف نعرؼ اآلف التعريفات التعليمية                                             
بأكثر من طريقة، إذا اإلنساف فهم ا٤بسألة يعرفها بأكثر من طريقة، يستطيع أف يأٌب للمحل الواحد من أكثر 

ٌ        الكلمة ا٤بعربة ىي الٍب يدؿ لفظها على حكمها اإلعرايب، فمحمد  حكمها من طريق، ىو ٧بل واحد، ف                                                      
اإلعرايب الرفع، من أين أخدتو؟ من النصب، فدؿ لفظها على حكمها اإلعرايب، الكلمة ا٤بعربة ىي الٍب يؤخذ 

لى حكمها اإلعرايب من لفظها، فهو تعريف واحد نأخذه بأكثر من طريقة، والكلمة ا٤ببنية ال يدؿ لفظها ع
إعراهبا، من ا٣بطأ أف تأخذ إعراهبا من لفظها وىنا تأٌب فائدة من فوائد معرفة ا٤بعرب وا٤ببِب، إذا عرفت 
ا٤بعربات وعرفت ا٤ببنيات وسيأٌب حصرىا، إذا عرفت ا٤بعربات وأف ٧بمد معرب، عرفت أف ٧بمد معرب، ما 

رفع أو بالنصب أو با١بر، وإذا عرفت إف معُب ذلك؟ أي أنك تأخذ إعراهبا من لفظها وينتهي األمر، سواء بال
سيبويو مبنية، فاحذر ال تأخذ حكمها اإلعرايب من لفظها، فإف فعلت أخطأت، ال يغرنك لفظها، ىذا يقاؿ 
للمتعلم ويقاؿ للسامع ا٤بخاطب، حٌب ا٤بخاطب إذ أخذ اإلعراب وأقاـ عليو ا٤بعُب ُب الكلمة ا٤ببنية فيضل 

ا٣بطأ أف تقوؿ: جاء سيبويو، سيبويو حكمو ا١بر. ٤باذا حكمو ا١بر؟ فتظن أنو ُب ا٤بعُب وما يفهمو، أي من 
مكسور وحكمو ا١بر، نقوؿ: ال، سيبويو مبنية، وا٤ببِب ال يدؿ لفظو على إعرابو. فلهذا ٱبطئ كثّبوف اآلف ُب 

 عندما تقوؿ:                                                                               ً اإلعراب ٥بذه ا٤بسألة، كلما جاءت ىؤالء قالوا: حكمها ا١بر. أو سيبويو حكمو ا١بر، أو مثبل  
اجلس حيث ٯبلس ٧بمد. فيقولوف: حيث اسم حكمو الرفع. ما الذي غره؟ ظن أف لفظو يدؿ على حكمو 
اإلعرايب، ما ترى أنو اسم مبِب، واالسم ا٤ببِب ال يدؿ لفظو على اإلعراب، فإعرابو غامض، فحيث: اسم دؿ 
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يبْب مكاف الفعل ظرؼ مكاف،  على شيء معْب ُب الفعل، فحيث بْب ُب الفعل مكانو، واالسم الذي
فإعراب حيث ىنا ظرؼ مكاف، والظرؼ حكمو النصب، فحيث: ظرؼ مكاف ُب ٧بل نصب لكن مبِب 
                                                      ً                          ً        على الضم، بعد ذلك تتبْب أٮبية معرفة ا٤بعربات وا٤ببنيات حصر ا، ال بد أف ٫بصر ا٤ببنيات حصر ا، و٫بصر 

ما سيأٌب سنقوؿ لكم: إف كانت الكلمة معربة            ً                                   ا٤بعربات حصر ا ٤با سبق وألشياء أخرى ستأٌب، أي ُب كل 
ىذا حكمها، وىذا مصطلحها، وىذا طريقة إعراهبا، وإف كانت مبنية يأخذ يسار، أعرب ىكذا، واستعمل 
ا٤بصطلحات التالية، واحكم عليها هبذه األحكاـ. ُب كل ما سيأٌب، حٌب ُب طريقة اإلعراب لو قرأًب طريقة 

 جدوف أف الكلمة إذا كانت معربة تعرهبا ىكذا، وأف كانت مبنية تعرهبا ىكذا.اإلعراب ُب ديباجة الرسالة ست
إذف: ال بد أف ٛبيز بْب ا٤بعرب وا٤ببِب، فلهذا نقوؿ: إف ٛبييز ا٤بعرب من ا٤ببِب ىو الضرورة الثانية ُب 

    ً         ٫بوي ا ىل ىي                                                                                    ً النحو. فالضرورة الثانية ُب النحو أف تعرؼ ىل ىذه الكلمة الٍب تريد أف تتعامل معها تعامبل  
معربة أو مبنية؟ والضرورة األوىل ىي التمييز بْب األ٠باء واألفعاؿ وا٢بروؼ، أف تعرؼ كوف الكلمة اسم أو 
فعل أو حرؼ، فعندؾ كلمة تريد أف تتعامل معها، فأوؿ ضرورة أف تعرؼ، وىذا ُب عقلك، فقبل أف تصل 

نك، ال بد أف تعرؼ ىل ىذه الكلمة اسم أو فعل أو إىل ا٢بكم النحوي ال بد أف ٛبر هباتْب ا٤برحلتْب ُب ذى
حرؼ، فعرفت أهنا اسم، فخطوت اآلف خطوة، ٍب ال بد أف تعرؼ ىل ىي معربة أـ مبنية، فإذا عرفت 
        ً      ً                                                                      قطعت شوط ا طويبل  ُب الوصوؿ إىل ا٢بكم النحوي الصحيح، فإذا أخطأت ُب الضرورة األوىل أو الثانية 

عب أف تصل إىل ا٢بكم النحوي الصحيح، وأف تأٌب باإلعراب فمشكلة، ضعت من أوؿ الطريق، فيص
 الصحيح، وأف تلتـز با٤بصطلحات الصحيحة.

واآلف سنحصر ا٤بعربات وا٤ببنيات، كيف نعرؼ أف الكلمة معربة أو مبنية؟ كل كلمة ُب اللغة العربية 
بة أـ مبنية، سواء اسم أو فعل أو حرؼ، كلمة مشهورة أو غّب مشهورة ال بد أف تعرؼ ىل ىي معر 

كل طالب يأٌب   -إف شاء اهلل تعاىل-ليست بقليلة، و٥بذا ُب الدرس القادـ  -ما شاء اهلل–والكلمات العربية 
بلساف العرب ٟبسة عشر ٦بلد، ويبْب كل كلمة ىي معربة أـ مبنية، ٍب ٙبفظوف لساف العرب كلو وتضبطوف 

بعد ٟبسة عشر سنة والنحويوف أرفق بكم من  -اىلإف شاء اهلل تع-، وننتهي -إف شاء اهلل تعاىل-ا٤بسألة 
ذلك، فسهلوا لكم ا٤بسألة وضبطوىا بصورة سهلة وواضحة، وىذا الضابط ُب حصر ا٤بعربات وا٤ببنيات 
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سنعتمد فيو على الضرورة األوىل، من اآلف سنستفيد وسنحتاج إىل الضرورة األوىل، سنعود إىل تقسيم الكلمة 
إىل ذلك ُب حصر ا٤بعربات وا٤ببنيات، عندما أقوؿ أنا ىذا الكبلـ، أنتم  إىل اسم وفعل وحرؼ، سنحتاج

تفهموف أف التعريف ال يكفي ُب حصر ا٤بعربات وا٤ببنيات، فتعريف ا٤بعرب وا٤ببِب مهما قيل حٌب ولو أتينا 
لتعريف بالتعريف العلمي ا٢باصر ا١بامع ا٤بانع الضابط، فتعريف ا٤بعرب وا٤ببِب ال يكفي ُب حصرىم؛ ألف ا

يصور الواقع اللغوي فقط، لكن ما تستطع ما خبللو ا٢بصر، فالتعريف العلمي للمعرب ىو الذي تتغّب حركة 
آخره بتغّب العوامل اإلعرايب، وا٤ببِب ىو الذي يلـز حركة واحدة مهما تغّبت عوامل اإلعراب الداخلة عليو، 

ا تدري، نقوؿ: انظر لكبلـ العرب، فإف وجدت فكيف أعرؼ أف الكلمة تتغّب حركتها أو ما تتغّب حركتها؟ م
الكلمة تتغّب حركتها بتغّب اإلعراب معرب، وإف وجدهتا الزمة مبِب. ٙبتاج إنك تستقصي كل كبلـ العرب 
لتعرؼ، فبل ٲبكن ٛبييز ا٤بعرب من ا٤ببِب بطريق التعريف، لكن كيف ٭بيز بْب ا٤برعب وا٤ببِب؟ من طريق 

ً     والتعريف يكوف بطرؽ، أف تدرس ىذه ُب أصوؿ الفقو، وتدرس أيض ا ُب  ا٢بصر، ىنا ال بد من ا٢بصر،                                                       
ا٤بنطق و٫بو ذلك، يكوف التعريف للماىية وىذا ىو أدقها وأصعبها وقليل االستعماؿ، ويكوف التعريف 
بالعبلمة ا٤بميزة كما فعلنا مع االسم والفعل وا٢برؼ، ويكوف با٢بصر، ويكوف بالتقسيم، ويكوف بالتمثيل إىل 

ره، فهنا ال بد من ا٢بصر، ٫بصر ا٤بعربات و٫بصر ا٤ببنيات، فنقوؿ ُب حصر ا٤بعربات وا٤ببنيات مستعينْب آخ
باهلل وا٤بسألة سهلة أسهل ٩با تظنوف بكثّب، وذكرنا من قبل أف الكلمة اسم وفعل وحرؼ، أي حرؼ معُب، 

ً                                               نأخذىا قسم ا قسم ا، بعد أف ميزنا ىذه األقساـ، وعرفنا كيف ٭بيز االس      ً م عن غّبه، والفعل عن غّبه،          
وا٢برؼ عن غّبه، نأٌب للحروؼ، ا٢بروؼ اآلف عرفناىا وٝبعناىا ُب ذىننا، وذكرنا قبل قليل أمثلة كثّبة على 

 ا٢بروؼ، حروؼ النصب وا١بـز وا١بر والتأكيد إىل آخره.
يكوف بعضها فا٢بروؼ من حيث البناء واإلعراب إما أف تكوف معربة، وإما أف تكوف مبنية، وإما أف 

    ً             ً                                                                         معرب ا وبعضها مبني ا، فما ا١بواب؟ كلها مبنية أكيد ابن مالك يقوؿ: وكل حرؼ مستحق للبناء. أي كل 
ا٢بروؼ مبنية، انتهينا من ذلك، فحروؼ ا٤بعاين كلها مبنية، فحروؼ ا١بر والنصب مبنية، وكذلك حرفا 

هبا إعراب ا٤ببِب، تستعمل معها االستفهاـ والشط، فكلها مبنية، وإذا عرفت أف ا٢بروؼ مبنية ستعر 
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مصطلحات ا٤ببِب، وسيأٌب ذكر ىذه ا٤بصطلحات وطريقة اإلعراب، لكن اآلف ال بد أف نعرؼ ا٤بعرب من 
 ا٤ببِب.

 اآلف انتهينا من ا٢بروؼ، وننتقل إىل األفعاؿ.
ِ              واألفعاؿ ُب القسمة ا٤بشهورة الٍب ذكرناىا من قبل تنقسم ثبلثة أقساـ: ماض  وأمر ومضارع، وىذا                                                                  

مذكور ُب التقسيم السابق، تقسيم االسم والفعل وا٢برؼ، وميزنا بْب ا٤باضي وا٤بضارع واألمر، عرفنا كيف 
 نعرؼ أف الكلمة فعل ماض أو أمر أو مضارع، فعرفنا ذلك من قبل.

فالفعل ا٤باضي، كل األفعاؿ ا٤باضية ُب اللغة العربية اآلف عرفتها، وعرفت كيف ٛبيزىا عن غّبىا 
، بأنواعو ٦برد مزيد، ثبلثي، رباعي، ٟباسي، بالع بلمة ا٤بميزة، كذىب وانطلق واستخرج ودحرج وأكـر

 سداسي، فالفعل ا٤باضي كلو اآلف عرفتو وحصرتو وميزتو عن غّبه.
والفعل ا٤باضي من حيث اإلعراب والبناء إما معرب كلو، أو مبِب كلو، أو بعضو معرب وبعضو 

اإلعراب والبناء؟ ا٤باضي كلو مبِب سواء ثبلثي، أو رباعي، أو ٟباسي، أو مبِب، ما حكم ا٤باضي من حيث 
 سداسي، أو متصرؼ، أو جامد، أو تاـ، أو ناقص، فكل األفعاؿ ا٤باضية مبنية.

والفعل األمر معرب أـ مبِب أـ بعضو معرب وبعضو مبِب؟ كلو مبِب، وُب ذلك يقوؿ إمامنا ابن 
 م العرب، فاألمر مبِب كلو، واألمر مبِب كلو.مالك: وفعل أمر ومضي بنيا. أي بنته

ا٤بضارع، ىل ىو معرب أـ مبِب أـ                             َ كلو مبِب، واألمر كلو مبِب، بقي  فا٢بروؼ كلها مبنية، وا٤باضي  
بعضو معرب وبعضو مبِب؟ الفعل ا٤بضارع ليس معرب كلو وال مبِب كلو، بل بعضو معرب وبعضو مبِب، وُب 

ٍ               رع ا مٌب إف عريا من نوف توكيد مباشر  ومن نوف إناث.ذلك يقوؿ ابن مالك: وأعربوا مضا                                ً  
 إذف: فا٤بضارع معرب إال ُب حالتْب:

 ا٢بالة األوىل: إذا اتصلت بو نوف التوكيد.
 ا٢بالة الثانية: إذا اتصلت بو نوف النسوة.

فاألكثر فيو اإلعراب، لكن ال تقولوا: إف األصل فيو اإلعراب. ىذا خطأ، ال يقاؿ: إف األصل ُب 
ا٤بضارع ويبُب ُب حالتْب. قل: ىو معرب إال ُب حالتْب. ألف األصل ُب ا٤بضارع البناء؛ ألف ا٤بضارع قسم من 
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؟ األصل يرتبط باألصل، الفعل، وأنت إذا أف تبحث عن األصل، تقوؿ: نريد أف نعرؼ األصل. ما األصل
، ما تذىب إىل الفروع والتقسيمات وتبحث عن أصو٥با، وىذا من ا٣بطأ الذي  ىذه قواعد عامة ُب كل العلـو
قلناه قبل قليل، تبحث عن مسألة أمر فرعي، وتبحث عن أصل لو وٙباكمو ال، أنت انظر إىل األصل، أي 

ت، فتنظر ما األصل؛ لكي تستفيد منو بعد ذلك أصل ا٤بسألة الٍب ٘بتمع فيها كل الفرعيات وا١بزئيا
للمحاكمة، فإذا أردت أف ٙباكم ىذه الفروع وا١بزئيات تعيدىا إىل األصل، فأنت إذا أف تبحث عن أصل 
الطف، ما تقوؿ: ىذا ما أصلو؟. تبحث عن أصل أبيو، فالطفل يعود إيل أبيو، فنقوؿ: ما األصل ُب 

، فاألصل ُب ا٤باضي البناء وال فرع فيو، واألصل ُب األمر البناء وال فرع األفعاؿ؟. البناء، واإلعراب فرع فيو
 فيو، واألصل ُب ا٤بضارع البناء كذلك ويعرب إذا مل تتصل بو نوف النسوة ونوف التوكيد.

ٍ                                               إذف: فبناء ا٤بضارع ُب ىاتْب ا٢بالتْب آت  على األصل، فالشاىد: أنو من ا٣بطأ أف تقوؿ: األصل                                   
اب ويبُب ُب حالتْب. ولكن ٲبكن أف تقوؿ: ىو معرب إال ُب حالتْب. فهذا مقبوؿ، ُب ا٤بضارع اإلعر 

ٌ                                                                فا٤بضارع يعرب، كمحمد  ٯبتهد ُب دروسو، ويطلب العلم، ويعبد ربو، وىند كذلك، ويبُب ُب حالتْب:                    
األوىل: إذا اتصلت بو نوف النسوة. النوف الٍب تعود إىل ٝبع مؤنث، بأف تقوؿ: الطالبات ٯبتهدف ُب 

 دروسهن، والسيارات ينطلقن ُب ا٤بيداف. وىكذا.
                                                                                              الثانية: إذا اتصلت بو نوف التوكيد. سواء الثقيلة ا٤بشددة أو ا٣بفيفة الساكنة، تقوؿ: ىل تسافرف  إىل 

                 ْ                                                         مكة؟ أو ىل تسافرف  إىل مكة؟. تسافر: فعل مضارع اتصلت بو نوف التوكيد فهو مبِب.
، تستخرج، العماؿ يستخرجوف الذىب، فما سوى ذلك معرب، مثل: يستخرج، استخرج

فيستخرجوف ىنا ليست هبا نوف التوكيد أو نوف النسوة، فنوف التوكيد إما مشددة أو ساكنة، وىذه مفتوحة، 
 وال نوف النسوة؛ ألهنا ما تعود إىل ٝبع مؤنث. فكل ىذه األفعاؿ معربة.

 انتهينا اآلف من ا٤بضارع، وننتقل اآلف إىل االسم.
و كثّبة، ومن كثرة أنواع االسم جرت عادة النحويوف أهنم ما يكتبوهنا، فأنتم تعرفوف أف فاالسم أنواع

ً                        الفعل ماض ومضارع وأمر، وكذلك ا٢برؼ ثبلثة، بينما االسم لو أنواع كثّبة جد ا، صاحبنا خالد ذكر أنو                                                                    
ً                    مضمر وظاىر ومبهم، لكن لو أنواع كثّبة جد ا، وبعض أنواع االسم:                                       
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 رة. ىذا وإخوانو.األوؿ: أ٠باء اإلشا
 الثاين: الضمائر. ا٤بتصلة وا٤بنفصلة إىل آخرىا. 

 الثالث: األ٠باء ا٤بوصولة. الذي وإخوانو.
 الرابع: العلم. أ٠باء الناس واألماكن.

 ا٣بامس: ما ختم بويو. كسيبويو وعمرويو.
 السادس: األ٠باء ا٣بمسة. أبوؾ وأخوؾ إىل آخره.

 مْب وصو.السابع: أ٠باء األفعاؿ. كهيهات وآ
 الثامن: أ٠باء االستفهاـ. مثل من وما وكيف.

 التاسع: أ٠باء الشرط. وىي مثل أ٠باء االستفهاـ لكن ا٤بعُب ٲبيز بينهما.
 العاشر: أ٠باء األعداد.

 ا٢بادي عشر: اسم الفاعل. مثل قائم: وضارب ونائم.
 الثاين عشر: اسم التفضيل. مثل: أكرب وأفضل.

 : أكل وضرب وجلوس وذىاب.الثالث عشر: ا٤بصادر. مثل
 الرابع عشر: اسم ا٤بفعوؿ.

 ا٣بامس عشر: الصفة ا٤بشبهة.
 السادس عشر: الظروؼ.

ٍ                                                                                 وإىل غد  و٫بن نعدد ُب األ٠باء، فكل ىذه أ٠باء، ا٤بهم األ٠باء معربة كلها، أـ مبنية كلها، أـ بعضها       
، وُب ذلك يقوؿ إمامنا ُب معرب وبعضها مبِب؟ كلها معربة إال عشرة، أي بعضها معرب وبعضها مبِب

األلفية: واالسم منو معرب ومبِب. ىذا أوؿ بيت ُب ا٤بعرب وا٤ببِب، فا٢بكم قاطع، فاألصل واألكثر ُب 
 األ٠باء اإلعراب، فأكثر األ٠باء معربة.

ٌ                                             مثاؿ: ٧بمد ، علي، صاّب ، شارع، سيارة، علم، ضرب، جالس، مضروب، مشروب.           ٌ          



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، ما رأيكم ٫بصر الكثّب أـ ٫بصر -أي قليل–فاألصل واألكثر ُب األ٠باء اإلعراب، والبناء فرع فيها 
القليل؟ سنحصر القليل، إذف: سنحصر ا٤ببنيات من األ٠باء، األ٠باء ا٤ببنية عدة أشهرىا عشرة، نريد أف 

قليلة، لكن ىذه العشرة كثّبة نذكرىا بسرعة لكن ال بد من حفظها، نعم البناء فرع ُب األ٠باء، وىي عشرة 
                                                               ً                           االستعماؿ، فستأٌب ُب األمثلة وُب كل كبلـ الناس وُب القرآف الكرًن كثّب جد ا، فبل بد من معرفتها، نعدىا 

 بسرعة: 
األوؿ: أ٠باء اإلشارة أ٠باء مبنية إال ا٤بثُب. فا٤بثُب معرب، وأ٠باء اإلشارة: ىذا للمذكر ا٤بفرد، وىذه 

ً             ء ١بمع الذكور واإلناث، وىنا لئلشارة إىل ا٤بكاف وىناؾ أيض ا وٍب أيض ا ٗبعُب ىناؾ، للمؤنث ا٤بفرد، وىؤال         ً                                                   
 : أي ىناؾ.{ٍَب  }: [ٕٓ{ ]اإلنساف: َوِإَذا رَأَْيَت ٍَب  رَأَْيَت نَِعيماً َوُمْلكاً }

ا٤بثُب إذف: فأ٠باء اإلشارة مبنية إال ا٤بثُب، أي ىذاف وىاتاف يعرباف إعراب ا٤بثُب، وسيأٌب إعراب 
         ً              ً     ً  باأللف رفع ا وبالياء نصب ا وجر ا.

الثاين: األ٠باء ا٤بوصولة إال ا٤بثُب. وا٤بثُب من األ٠باء ا٤بوصولة اللذاف للمذكر واللتاف للمؤنث يعرباف 
                       ً              ً     ً                                                إعراب ا٤بثُب، أي باأللف رفع ا وبالياء نصب ا وجر ا، ما سوى ا٤بثُب مبِب، كالذي، والٍب، والذين، والبلٌب، 

 لواٌب، فاأل٠باء ا٤بوصولة عدة، كلها مبنية إال ا٤بثُب.والبلئي، وال
الثالث: العلم ا٤بختـو بويو. مثل: سيبويو، عمرويو، خلويو، رغويو، ٟبارويو، وىذه امرأة زوجة ا٤بأموف 
ً                                                            الذي أنفق على زواجو هبا أمواؿ طائلة جد ا، ا٤بهم أنو يأٌب ُب ا٤بذكر وا٤بؤنث، ما ويو؟ ىذا سؤاؿ، كلمة ويو                                      

ي؟ كلمة ويو ىذه الصقة فارسية دخلت اللغة العربية، عندما نقوؿ: الصقة. فأف اللغة العربية تقل فيها ما ى
اللواصق، فاللغة العربية ُب األصل ليست لغة لواصق، وإ٭با اللغة العربية لغة اشتقاؽ، أي كيف يتصرؼ 

غة اشتقاؽ، يأخذ ا٤بضارع بعضها من بعض؟ وكيف يأخذ بعضها من بعض؟ باالشتقاؽ، فاألصل فيها أهنا ل
 من ا٤باضي باالشتقاؽ، أي نفس البنية تغّبىا إىل بنية أخرى فيأتيك معُب آخر.

 مثاؿ: ذىب. 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، وا٤بضارع منها: يذىب، واألمر: اذىب، واسم الفاعل: ذاىب، وا٤بصدر ذىاب،  ِ                                                                    فذىب فعل ماض             
               ً                 ة، ىذا ليس تعصب ا من العرب، وإ٭با وىكذا، ىذا يسمى اشتقاؽ، واللغات االشتقاقية ىي قمة اللغات العا٤بي

 ىذا تقسيم علماء اللغات، علماء اللغات يقسموف اللغات العا٤بية ثبلثة أقساـ:
القسم األوؿ: اللغات االشتقاقية. وىو أعبلىا وعلى قمتها اللغة العربية وبعض اللغات السامية مثل 

ً                               العربية، فالعربية قريبة جد ا من العربية، فيمكن أف تتعلم ُب   أياـ قليلة؛ ألف داخلها كلمات مشَبكة.                       
القسم الثاين: لغات اللواصق أو اإللصاقية. كأغلب اللغات األوروبية وا٥بندية، أي عندؾ كلمة تريد  
كلمة أخرى منها، ىناؾ الصقة معينة، الصقها باألخّب وتأتيك كلمة أخرى، كاللغة اإل٪بليزية، تريد ا٤باضي 

در تأٌب بػ )أي إف جي(، وتريد اسم الفاعل تأٌب بػ )آر(، وتريد ا١بمع تأٌب بػ تأٌب بػ )إي دي(، وتريد ا٤بص
 )أس(، فهذه لواصق قص ولصق، ىذه الدرجة الثانية من اللغات، وىذا جعل ىذه اللغة سهلة.

القسم الثالث: اللغات الٍب ال تقـو على االشتقاؽ أو على اللصق. فهذه اللغات ما ٥با قاعدة، كل  
ظ، فذىب ٥با كتابة معينة ولفظ، ويذىب ٥با كتابة أخرى ما ٥با أي عبلقة با٣بط األوؿ، ولفظ كلمة ٥با لف

آخر ما لو أي عبلقة باللفظ األوؿ، وكذلك بقية التصريفات، فلهذا: ىذه اللغات كلماهتا با٤ببليْب مثل: 
 ا من الصعوبة ٗبكاف.اللغة الصينية واليابانية، فهذه معجماهتما با٤ببليْب، فلهذا اندثرت اآلف؛ ألهن

 الشاىد: أف كلمة ويو ىذه الصقة فارسية دخلت اللغة العربية فسببت البناء.
الرابع: الضمائر. وىي أىم ا٤ببنيات، والضمائر كلها مبنية بدوف استثناء سواء متصلة أو منفصلة، 

 تابتك. سواء ضمائر رفع أو نصب أو جر، فكلها أ٠باء ومبنية، مثل: أنت وىو وأنا والكاؼ كك
ا٣بامس: أ٠باء الشرط عدا أي. أ٠باء الشرط كلها مبنية، فالشرط أسلوب عريب معروؼ يقـو على 
أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط، ونقوؿ: أدوات الشرط. ألهنا حروؼ وأ٠باء، فبعض األدوات حروؼ، 

ا٢بصر ىذا مفيد وبعض األدوات أ٠باء، ما ا٢بروؼ من أدوات الشرط؟ إف حرؼ، وباقي األدوات أ٠باء، و 
لكم ُب التمييز بْب األ٠باء واألفعاؿ وا٢بروؼ، فأدوات الشرط كلها أ٠باء إال إف حرؼ، أي من، وما، 

 ومهما، وكيف، ومٌب، وأين، كلها أدوات شرطية وىي أ٠باء مبنية.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                                                 السادس: أ٠باء االستفهاـ عدا أي. أيض ا االستفهاـ أسلوب عريب معروؼ، واالستفهاـ لو أدوات،                                  
ذه األدوات حروؼ وأ٠باء، ما ا٢بروؼ من أدوات االستفهاـ واأل٠باء؟ ا٢بروؼ ىل وا٥بمزة، وباقي أدوات وى

                                                                                           االستفهاـ أ٠باء مثل: من، وما، وأين، وكم، وكيف، ومٌب، وأف ، وأياف، إىل آخره، ىذه أ٠باء االستفهاـ، 
 منها متشابو، والذي ٲبيز ا٤بعُب، يقوؿ طالب: أ٠باء االستفهاـ تشبو أ٠باء الشرط اآلف. نعم تشبو، فكثّب

فإذا قولنا: من أبوؾ؟. فهذا استفهاـ، وإذا قولنا: من ٯبتهد ينجح. ىذا شرط، وإذا قولنا: أين تسكن؟. 
استفهاـ، وإذا قولنا: أين تسكن أسكن. شرط، وكذلك لو قلنا: مٌب تأٌب؟. استفهاـ، لكن لو قولنا: مٌب 

    ً             ً   شرط ا وتأٌب استفهام ا.تأٌب أكرمك. شرط، وىكذا، فهي تأٌب 
السابع: األعداد ا٤بركبة. سبق الكبلـ عليها من قبل، من أحد عشر إىل تسعة عشر إال اثِب عشر، 

 على بقية األ٠باء ا٤ببنية ُب درس آخر. -إف شاء اهلل تعاىل-وسيأٌب كبلـ 
 واهلل أعلم.

  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٖاجمللس: 
بلة والسبلـ على نبينا ٧بمد وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحيم، وا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والص

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

ٍ  السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، فهذه ليلة الثالث والعشرين من شهر شواؿ، من سنة سبع  ف                                                                              
وعشرين وأربعمائة وألف ُب ىذا ا١بامع ا٤ببارؾ جامع الراجحي، نعقد الدرس الثالث من دروس شرح 

على ما كنا بدئنا بو ُب الدرس ا٤باضي وىو درس ا٤بعرب وا٤ببِب، وكنا قد أخربناكم من األزىرية، وفيو نتكلم 
 من رسالة ا٤بوطأ ُب اإلعراب. -إف شاء اهلل تعاىل-قبل أف ىذا الباب سيكوف الكبلـ عليو 

ً                       تكلمنا من قبل على ىذا الباب فبينا ا٤براد با٤بعرب وا٤ببِب، وذكرنا أيض ا أٮبية ىذا الباب، وأٮبي تو                                                                
ً                                          تأٌب من كوف أغلب قواعد العامة مذكورة فيو، وأيض ا طريقة اإلعراب تضبط ُب معرفة ىذه القواعد،                                              

                                                          ً        ُب ىذا الباب، ٍب بعد ذلك انتقلنا إىل حصر ا٤بعربات وا٤ببنيات حصر ا؛ ألننا  -إف شاء اهلل تعاىل-وسنذكرىا 
وا٤ببِب، يبينها يفهم الطالب ا٤براد با٤بعرب ذكرنا أف تعريف ا٤بعرب وا٤ببِب ىذا يبْب الظاىرة، ظاىرة ا٤بعرب 

وا٤ببِب ُب اللغة، لكن التعريف ال ٰبصر ا٤بعربات وا٤ببنيات، وا٤بطلوب من طالب النحو أف يعرؼ كل كلمة ُب 
العربية مبنية ىي أـ معربة؟ والسبب ُب ذلك أف ا٤بعربات ٥با أحكاـ ٫بوية، وطريقة إعراب، ومصطلحات 

ً                  نيات، وال بد من التفريق بْب ا٤بعربات وا٤ببنيات تفريق ا واضح ا وال يكوف ذلك إال خاصة هبا، وكذلك ا٤بب       ً                                               
بطريق ا٢بصر، وحصر ا٤بعربات وا٤ببنيات ىي ا٤بسألة الٍب كنا قد توقفنا عندىا ا٤بدرس ا٤باضي، وذكرنا أف 

لضرورة األوىل حصر ا٤بعربات وا٤ببنيات سيكوف من تقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحرؼ، أي سنستفيد من ا
للنحو وىي تقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحرؼ، سنستفيد منها ُب حصر ا٤بعربات وا٤ببنيات، فالكلمة إما 

 اسم أو فعل أو حرؼ.
                                                              ً                   أما ا٢برؼ فعرفنا حكمو من حيث اإلعراب والبناء، وا٤بتصور ُب ا٢بكم عقبل  أف تكوف ا٢بروؼ إما 

بعضها مبِب، ىذه ىي العقلية ا٤بتصورة، لكن الواقع اللغوي يبْب مبنية كلها أو معربة كلها أو بعضها معرب و 
أف ا٢بروؼ من أي ىذه األقساـ العقلية ا٤بتصورة مبنية كلها أو معربة كلها أو بعضها مبِب وبعضها معرب؟  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا،                                                                               ً                كلها مبنية، كل ا٢بروؼ مبنية، وا٢بروؼ عرفناىا من قبل وميزناىا عن غّبىا، وذكرنا شيئ ا من األمثلة عليه
                   ً                                                                    فحروؼ ا١بر عشرين حرف ا كلها مبنية، وكل حروؼ نصب ا٤بضارع مبنية، وكل حروؼ جـز ا٤بضارع مبنية، 
ً                                                                                 وأيض ا من ا٢بروؼ قد، ومن ا٢بروؼ تاء التأنيث ُب ذىبت وجلست، ومن ا٢بروؼ حروؼ العطف، الواو،     

رفا االستفهاـ ىل وا٥بمزة، وأو، وٍب، والفاء، ومن ا٢بروؼ حروؼ النداء، يا، وا٥بمزة، وأيا، ومن ا٢بروؼ ح
 وىكذا، كلها مبنية، انتهينا منها.

ٍ  أما األفعاؿ فسبق أف ذكرنا ُب تقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحرؼ، أف الفعل ثبلثة أقساـ: ماض                                                                                    
وأمر ومضارع، وعرفنا التمييز بينها، أما ا٤باضي من حيث اإلعراب والبناء كلو مبِب، ا٤باضي كلو مبِب كذلك، 

ً   لو مبِب أيض ا.واألمر ك           
فا٢بروؼ وا٤باضي واألمر، ىذه الثبلثة كل أفرادىا مبنية، وانظر ىذه الكلية ىي الٍب ستؤثر  إذن:

فيما بعد ُب األحكاـ اإلعرابية، سنستفيد منها، انظر النحو بعضو ينىب على بعض، اآلف بنينا الضرورة الثانية 
وىي تقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحرؼ، عندما على الضرورة األوىل  -تقسيم الكلمة إىل معرب ومبِب–

نصل إىل األحكاـ اإلعرابية الرفع والنصب وا١بر وا١بـز نرى أهنا تقـو وتبُب على تقسيم الكلمة إىل معرب 
 ومبِب، والذي يؤثر فهيا ىذه الكلية، فا٢بروؼ كلها مبنية، واألمر كلو مبِب، وا٤باضي كلو مبِب.

عرب، إذف ليست فيو كلية، بعضو معرب وبعضو مبِب، فاألكثر فيو أنو وا٤بضارع بعضو مبِب وبعضو م
 معرب، أكثر األفعاؿ ا٤بضارعة معربة إال ُب حالتْب: 

 األوىل: إذا اتصلت هبا نوف النسوة.

 الثانية: إذا اتصلت هبا نوف التوكيد.
 .إذا اتصلت أحدى النونْب با٤بضارع بِب، وإال مل تتصل بو أحدى النونْب فهو معرب

ً                               ذكرنا كل ذلك من قبل، ٍب انتقلنا بعد ذلك إىل االسم، ودائم ا أكثر ٕبث النحويْب ُب االسم، أما                                                      
 ا٢برؼ والفعل فالكبلـ فيهما قليل، سنعرؼ ذلك عندما نصل إىل مواقع الكلمة ُب ا١بملة، نعرؼ السبب.

ع، وإف شئنا واالسم من حيث اإلعراب والبناء بعضو معرب وبعضو مبِب، فهو ُب ذلك كا٤بضار 
الدقة ُب التعبّب فنقوؿ: ا٤بضارع ُب ذلك كاالسم. فا٤بضارع الذي أشبها ُب ذلك االسم، ولذلك ٠باه 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

             ً                                                                              النحويوف مضارع ا، ما معُب مضارع ُب اللغة؟ مشابو، يشابو ماذا؟ يشابو االسم، يشابو االسم ُب ماذا؟ ُب 
٤باضي واألمر فهما كا٢برؼ ُب كلية البناء، قبوؿ اإلعراب أو ُب وجود اإلعراب ُب بعض أفراده، ٖببلؼ ا

واالسم منو معرب ومبِب، ما ا٤بعرب من االسم، وما ا٤ببِب من االسم؟ ال بد أف ٫بصرىا قبل أف نذكر لكم 
بعد ذلك األحكاـ، فاألصل ُب األ٠باء اإلعراب، أكثر األ٠باء معربة، والبناء ُب األ٠باء فرع قليل، فلهذا 

 ر ا٤ببنيات من األ٠باء عشرة، ذكرنا بعضها:سنحصر ا٤ببنيات، وأشه
 األوؿ: األ٠باء ا٤بوصولة. الذي وإخوانو إال ا٤بثِب، ذكرنا ذلك من قبل. 

 الثاين: الضمائر كلها.
 الثالث: أ٠باء اإلشارة. ىذا وإخوانو إال ا٤بثُب.

 الرابع: العلم ا٤بختـو بويو. كسيبويو، وعمرويو، وخالويو.
 ثل: من، وما، ومهما، إىل آخره.ا٣بامس: أ٠باء الشرط. م

 السادس: األعداد ا٤بركبة من أحد عشر إىل تسعة عشر سوى اثِب عشر. 
السابع: أ٠باء االستفهاـ. وىي كل أدوات االستفهاـ سوى ىل وا٥بمزة فهما حرفاف، فأ٠باء 

 الشرط إال أي. االستفهاـ مثل من، وما، وأين، وكم، وكيف، إىل آخره، وأ٠باء االستفهاـ إال أي، وأ٠باء
الثامن: أ٠باء األفعاؿ. وأ٠باء األفعاؿ اسم أو فعل، ىذه ُب حقيقتها خنثى لكنها ملحقة باأل٠باء، 
                                             ً                ٍ          ٍ         ٍ        ىي اسم؛ ألهنا تقبل عبلمات االسم ا٤بميزة، فتقبل مثبل  التنوين، صو، وصو ، ومو، ومو ، وأه، أه ، وأؼ، 

، و٫بو ذلك، فبعضها يقبل التنوين فدؿ ذلك على أف   ٍ                                                وأؼ  كل الباب أ٠باء، فأ٠باء األفعاؿ أ٠باء لقبو٥با   
عبلمات االسم ا٤بميزة، واألصل ُب أ٠باء األفعاؿ أهنا ٠باعية، كلمات ٠بعت عن العرب، لفظها اسم؛ ألنو 
                                                                 ٍ                       يقبل عبلمات االسم ا٤بميزة، ومعناىا معُب الفعل، فإذا قولت: صو. تقوؿ: صو . فتكوف اسم؛ ألف اللفظ 

صو اسكت، فمعناه معُب الفعل ولفظو لفظ االسم فلهذا اسم فعل، أي اسم لفعل،   قبل التنوين، لكن معُب
ً                   كاألمثلة السابقة، ومن أ٠باء الفعل: أمْب، ٗبعُب السجد، وىيهات، وشتاف، وأيض ا حي على، فحي على                                                                     

يلة، الصبلة أي أقبل، فكل ىذه أ٠باء أفعاؿ، ومو ٗبعُب انكفف، وكل ىذه أ٠باء أفعاؿ، وىي كثّبة ليست قل
 وقد ذكرت ُب ا٤بعجمات وبعضهم ٝبعها ُب بعض الرسائل، وقد تصل إىل ا٤بئات، وكلها مبنية.
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 ىذا ىو االسم الثامن من األ٠باء ا٤ببنية.
التاسع: الظروؼ ا٤بركبة. الظروؼ ٝبع ما مفرده؟ ظرؼ، والظرؼ ُب اللغة، أي عند العرب ُب 

على غّبه يسمى ظرؼ لو، فاإلناء ظرؼ للماء،  ا١باىلية كل شيء ٰبتوي على غّبه، فكل شيء ٰبتوي
                                                                                      ً  واآلف ظرؼ الرسالة ظرؼ للرسالة، فالرسالة مظروؼ، والذي ُب ا٣بارج ظرؼ، والعامة تسمي ظرؼ تأثر ا 
ببعض اللهجات العامية، وإال فا٠بو ظرؼ، فإذا أردنا أف ٪بمع ىذا الظرؼ نقوؿ: ظروؼ. وإذا أردنا أف 

الداخل، تكوف مظاريف، فلهذا جاءتك ظروؼ فتقوؿ: عندي ظروؼ، أو ٪بمع الرسالة ا٤بظروؼ الٍب ُب 
ىذه ظروؼ. ما تقوؿ: مظاريف. وىذه من األخطاء الشائعة، ا٤بهم ىذا معناىا ُب اللغة، لكن نريد معناىا 
ً                                    عندنا عند النحويْب، ما الظرؼ ُب اصطبلح النحويْب؟ دائم ا ا٤بعُب النحوي يأخذ من ا٤بعُب اللغوي،                                                  

د النحويْب كل اسم دؿ على زماف أو مكاف، فكل اسم دؿ على زماف أو مكاف يسمى ُب فالظرؼ عن
         ً                                                                                  النحو ظرف ا، فأ٠باء الزماف كثّبة كصباح ومساء وليل، وهنار، ودقيقة، وعاـ، وسنة، ووقت، وحْب، ومدة، 

شرؽ، وأ٠باء ا٤بكاف كثرة مثل: أماـ، وخلف، وٲبْب، وفوؽ، وٙبت، وما ُب معناىا، ومشاؿ، وجنوب، و 
                                                                               ً            وغرب، إىل آخره، فكل ىذا أ٠باء تدؿ على الزماف وتدؿ على ا٤بكاف ويسميها النحويوف ظروف ا، فهذا معُب 
                                                                             ً               الظروؼ، طيب ا٤بركبة؟ ٫بن نقوؿ: الظروؼ ا٤بركبة. أنا أظن أف معُب الَبكيب اآلف صار قدٲب ا؛ ألننا شرحناه 

اإلضافة، فاإلضافة أف ٘بعل اال٠بْب يدالف ُب ُب الدرس ا٤باضي، ما معُب الظروؼ ا٤بركبة؟ والَبكيب غّب 
الواقع على شيء واحد، ىذه اإلضافة، وقد تقع ُب الظروؼ، فالشماؿ جهة، والشرؽ جهة، وإذا قولت: 
مشاؿ شرؽ. فا٠باف يدالف على جهة واحدة، فهذه إضافة، لكِب ال أريد اإلضافة، أريد الَبكيب، كيف 

بينهما تركيب، ظرفاف حذؼ بينهما حرؼ العطف، ذكرنا ذلك  ٰبدث الَبكيب بْب الظروؼ، ظرفْب حدث
عندما ذكرنا األعداد ا٤بركبة من أحد عشر إىل تسعة عشر، ٤باذا ٠بيت مركبة؟ ألهنما عدداف حذؼ بينهما 
. أي عندي ٟبسة وعشرة من الرجاؿ، لكن العرب ُب                                    ً                                           حرؼ العطف، فقولك: عندي ٟبسة عشر رجبل 

لغتهم، حذفوا حرؼ العطف بْب العددين، وحذؼ حرؼ العطف بْب العددين  األعداد ا٤بركبة فعلوا ذلك،
ماذا يسبب؟ يسبب بناء ا١بزئْب على الفتح، وىذا الذي حدث ُب األعداد ا٤بركبة، عندي ٟبسة عشر، وُب 
: زرتك صباح ا ومساء . ىذاف ظرفاف متعاطفاف، زار: فعل، والتاء: فاعل، والكاؼ:  ً       ً                                                        الظروؼ، لو قلت مثبل            ً                  
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ً                   ؿ، زرتك مٌب؟ مساء ، ىذا ظرؼ زماف منصوب، وعبلمة النصب الفتحة، وصباح ا: الواو حرؼ عطف، مفعو                                                 ً               
ً                                                                               وصباح ا معطوؼ على ا٤بنصوب فهو منصوب مثلو، لكن لو حذؼ حرؼ العطف ماذا تقوؿ؟ تقوؿ: زرتك      

ٍ                                     صباح  مساء . بفتح ا١بزئْب، فيصّب الظرفاف حينئذ  مركبْب، وتركبيهما ٯبعلهما مبنيْب، فيدخ                                 َ     َ بلف ُب ا٤ببنيات،    
: دعوهتم ليبل  وهنار ا. ىذا عطف، ما فيو إشكاؿ، تبقى الكلمات على أصلها وىو اإلعراب، لو          ً           ً     ً                                                                تقوؿ مثبل 
. وأٞبد شوقي يقوؿ ُب  . ولو وقفت تقوؿ: دعوهتم ليل  هنار  َ                    حذفت حرؼ العطف تقوؿ: دعوهتم ليل  هنار      َ                           َ     َ                              

 : -رٞبو اهلل تعاىل-رثاء عمر ا٤بختار 
  الرماؿ لواءركزوا رفاتك ُب

 

 يستنهض الوادي صباح مساء. 
 

ٍ  لصح، فحينئذ   -أي حرؼ العطف–بُب الظرفْب على الفتح؛ ألنو حذؼ حرؼ العطف، ولو ذكره            
ً       ً                                                                يعرهبما، فيقوؿ: صباح ا ومساء . وىذا من سعة تصرؼ العربية، لك أف تذكر حرؼ العطف فتعرب، ولك أف                    

ً                                               ٙبذؼ حرؼ العطف فتبِب، ومن ذلك أيض ا قوؿ العرب: سقط فبلف بْب بْب. ظرفاف، بْب؛ ألنو ظر  ؼ                               
ً                       مكاف، وىذا ُب عرؼ العطف، وا٤بعُب أنو سق ليس كالواقفْب، وليس سقط أرض ا، لكنو بْب بْب، سقط بْب                                                                
. فهذا ىو  : سقط بْب الواقف والساقط. ويقولوف: أف جاري بيت  بيت  َ           بْب، ولو صرحوا بالواو لقالوا مثبل      َ                                             ً                               

 االسم التاسع من األ٠باء ا٤ببنية، الظروؼ ا٤بركبة.
: بعض الظروؼ ا٤بفردة. الظروؼ عرفنا ا٤براد هبا، الظروؼ ٝبع ظرؼ، -وىو األخّب–العاشر 

والظرؼ ُب النحو كل اسم دؿ على زماف أو مكاف، ا٤بفردة أي ظرؼ واحد، بعضها؛ ألف األصل ُب 
، وصباح ا، ومساء ، ومساء ، وم ً        ٌ       ً     الظروؼ ا٤بفردة أهنا كبقية األ٠باء معربة، تقوؿ: صباح ، وصباح         ٍ        ٌ   ٍ      ٌ   ساء ، وعاـ ،                                               

، وحْب ، وحين ا، وحْب . فاألصل ُب الظروؼ ا٤بفرد اإلعراب، إال أف بعض العرب بنت بعض  ٍ                                                        عام ا، وعاـ       ً       ٌ      ٍ       ً  
الظروؼ ا٤بفردة، ومن ىذه الظروؼ ا٤بفردة الٍب بنتها العرب إذا، بنتها على السكوف، وإذ، بنتها على 

٤ببنية، لغتهم، اختاروا ىذه الظروؼ الثبلثة السكوف، وحيث، بنتها على الضم، ىذه أشهر الظروؼ ا٤بفردة ا
وبنوىا، و٫بن نقتضي هبم؛ ألهنم سلفنا، واللغة ُب أصلها ٠باع، يعِب ما ٲبكن أف يقوؿ اإلنساف اآلف: أنا 
سأعرب حيث. نقوؿ: ال، ال تستطيع ذلك؛ ألف اللغة ٠باع، فأنت تتكلم كما تكلمت العرب، إذا أردت 

 أف تتكلم بشيء آخر، فهذا ٕبث آخر.  تتكلم بالعربية، أما إف أدرت
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: أمرنا ٧بمد با١بلوس. نقوؿ: اجلس يا ٧بمد. أين أجلس؟ نريد أف نبْب مكاف                ً                                                                  وحيث، نقوؿ مثبل 
ٌ                                                     ا١بلوس، نقوؿ: اجلس حيث ٯبلس خالد . اجلس: فعل أمر، والفاعل مستَب تقديره أنت، وحيث: اسم                               

عرؼ موقعو ُب ا١بملة، أي عندما وقع االسم ُب أليس كذلك؟ بلى، فاالسم إذا أردت أف تعرؼ إعرابو فا
ىذا ا٤بكاف ُب ا١بملة ما بْب؟ ما أفاد؟ كلمة حيث ىنا بينت مكاف ا١بلوس، واالسم إذا بْب مكاف الفعل أو 
                     ً                                                                   زماف الفعل يكوف مفعوال  فيو، وىو ا٤بسمى ظرؼ الزماف وظرؼ ا٤بكاف، وىنا ظرؼ مكاف، إذف ما إعراب 

ُ               كاف حكمو النصب أو الرفع؟ النصب، ٤باذا نقوؿ: حيث  وحكمو النصب. حيث؟ ظرؼ مكاف، وظرؼ ا٤ب                                              
ألف ا٢بركة الٍب على حيث ليست حركة إعراب، ال عبلقة ٥با باإلعراب، ىي ٦برد حركة فقط تبلـز ىذه 
الكلمة، فتقوؿ: اجلس حيث. حيث: ظرؼ مكاف مبِب على الضم، ٍب ما تقوؿ: منصوب. وإ٭با تقوؿ: ُب 

صوب تقاؿ مع ا٤بعرب، وُب ٧بل نصب تقاؿ مع ا٤ببِب، ىذه من ا٤بصطلحات الٍب ٧بل نصب. ألف من
خصها با٤ببنيات، وسيأٌب بياف ا٤بصطلحات الٍب ٚبتص هبا ا٤بعربات، وا٤بصطلحات الٍب ٚبتص هبا ا٤بعربات 

 .-إف شاء اهلل تعاىل-ُب عنصر قادـ 
ً                        طيب أنا أريد أف أساؿ سؤاال  تافه ا، كلمة إذ، اسم أـ فعل  أـ حرؼ؟ حرؼ، طب ٯبيب آخر،                          ً    

ٍ                             اسم، ٤باذا اسم؟ يقبل شيئ ا من عبلمات االسم ا٤بميزة كالتنوين إذ ، حينئذ ، ىذا من حيث العبلمة ا٤بميزة،         ٍ                                  ً                       
لكن ُب شيء أقرب، أهنا ظرب، والظروؼ أ٠باء، وأننا ذكرناىا ُب األ٠باء ا٤ببنية، قلنا: األ٠باء معربة إال 

ٍ                                                   كوف إذ حينئذ  اسم؛ ألننا ذكرناىا ُب األ٠باء، فكل ما ذكرناه ُب األ٠باء عشرة، ومن ىذه األ٠باء إذا، فت            
 ا٤ببنية أ٠باء. وإذا ظرؼ.

اآلٌب، والكاؼ: مفعوؿ؛ ألهنا                             َ : فعل، والتاء: فاعل؛ ألهنا إيل  مثاؿ: آتيك إذا طلعت الشمس. آٌب
هنا ما شئت من الظروؼ تعود إليك، فأنت ا٤بأٌب، وإذا: ظرؼ بْب زماف اإلتياف، وتستطيع أف ٘بعل مكا

 ا٤بناسبة، تقوؿ: آتيك وقت طلوع الشمس، حْب تطلع الشمس. إذف فهي ظرؼ، ال شك أهنا ظرؼ.
ىذه ىي األ٠باء ا٤ببنية، على ذلك نكوف قد حصرنا ا٤بعربات وا٤ببنيات، وا٣ببلصة ُب ذلك: أف 

معرب وبعضو مبِب، واالسم بعضو  ا٢بروؼ كلها مبنية، واألمر كلو مبِب، وا٤باضي كلو مبِب، وا٤بضارع بعضو
 معرب وبعضو مبِب. 
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                                        ً                                         بعد معرفة كل ذلك يتبْب لنا أف الكلمات عموم ا من حيث اإلعراب والبناء قسماف، وإف كانت 
القسمة العقلية تصور ثبلثة أقساـ، ا٤ببِب كلو، وا٤بعرب كلو، وما بعضو معرب وما بعضو مبِب، لكن الكلمات 

مبنية، أو بعضها معرب وبعضها مبِب، والقسم الثالث ال يوجد ُب اللغة العربية، ما   ُب الواقع اللغوي إما كلها
 كلو معرب.

 فالكلمات ُب اللغة العربية من حيث اإلعراب والبناء قسماف: إذن:
 األوؿ: ما كلو مبِب. اجعلو على اليمْب، وىذا يشمل ا٢بروؼ، واألفعاؿ ا٤باضية، وأفعاؿ األمر.

 ب وبعضو مبِب. اجعلو على اليسار، يشمل األفعاؿ ا٤بضارعة واأل٠باء. الثاين: ما بعضو معر 
ىذه القسمة ىي الٍب ستتحكم فيما بعد ُب اإلعراب، ىذه القسم سنعود إليها عندما نصل إىل 
الكبلـ على األحكاـ اإلعرابية؛ ألهنا الٍب تتحكم ُب اإلعراب، لكن قبل أف نصل إىل األحكاـ اإلعرابية، 

ها، أريد أف أتوقف عند مسألة تتعلق با٤ببنيات؛ لننتهي منها، فبل نعود إليها بعد ذلك، األحكاـ والكبلـ علي
اإلعرابية سنعود إليها بعد قليل، لكن اآلف أريد أف أتكلم على مسألة تتعلق با٤ببنيات، عرفنا أف ا٤ببنيات 

وُب ا٤بضارع واألمر، وُب األ٠باء،  توجد ُب كل أنواع الكلمة، فا٤ببنيات توجد ُب ا٢بروؼ، وتوجد ُب ا٤باضي
                                                  ُ                                          فا٤ببنيات موجودة ُب كل أنواع الكلمة لكن السؤاؿ الذي ي سأؿ: ىذه ا٤ببنيات من األفعاؿ وا٢بروؼ واأل٠باء 
  َ                                                                                    عبلـ  تبُب؟ على أي شيء تبُب؟ ىذا سنحتاج إليو ُب اإلعراب عندما نصل إىل بياف طريقة اإلعراب، على 

مبِب على السكوف، اسم االستفهاـ كيف مبِب على الفتح، ا٢برؼ منذ  أي شيء يبُب؟ اسم اإلشارة ىذا
مبِب على الضم، فعل األمر اذىب مبِب على السكوف، طيب انتبهوا فعل أمر مبِب على الضم أو حذؼ 
                            َ                                                          النوف؟ على حذؼ النوف، طيب عبلـ  ينىب ا٤ببِب؟ ا١بواب: يبِب ا٤ببِب على حركة آخره، فتح عينيك وفتح 

ا ً  أذنيك جيد  واستمع إىل آخر الكلمة وقل: إف ىذه الكلمة ا٤ببنية مبنية على ىذه ا٢بركة. فيبُب على الضم،          
أو الضمة، أو كلو واحد؟ الضمة ُب ا٤بعربات، والضم ُب ا٤ببنيات، ىذه من ا٤بصطلحات الٍب ستأٌب، 

فيسميها اللغويوف  ا٢بركات ُب ا٤ببنيات نسميها الضم والفتح والكسر والسكوف، أما ا٢بركات ُب ا٤بعربات
ً                        ً  الضمة والفتحة والكسرة والسكوف، ميزوا بْب ا٤بعربات وا٤ببنيات ُب أشياء كثّبة جد ا، نقوؿ: إف ا٤ببنيات أ٠باء                                                                          
      ً      ً                                                                               وأفعاال  وحروف ا تبُب على حركة آخرىا، فتبُب على الضم مثل حيث، وفعل مبِب على الضم مثل ذىبوا، فآخر 
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ٍ                                               ل حينئذ  مبِب على الضم، وحرؼ مبِب على الضم منذ، حرؼ ا١بر حرؼ ُب ذىبوا الباء، وعليو ضم، فالفع       
 منذ.

وتبُب ا٤ببنيات على السكوف مثل: ىذا، والذي، وفعل مبِب على السكوف مثل: اذىب، وقم،  
ويذىنب، فعل مضارع، الفعل ا٤بضارع إذا اتصلت بو نوف النسوة يبُب على حركة آخره، وحركة آخره السكوف، 

 كوف مثل إىل، وُب، وعن، إىل آخره.وحرؼ مبِب على الس
ويبِب ا٤ببِب على الفتح مثل: أين، وكيف، والذين، وفعل مبِب على الفتح مثل: قعد، ودرس،  

وذىب، وىل تذىنب؟ وىل ٘بتهدف؟ مضارع اتصلت بو نوف التوكيد مبِب، مبِب على ماذا؟ حركة آخره، ما 
 مد وخالد.حركة آخره؟ الفتح، فيكوف مبِب على الفتح، وحرؼ مبِب على الفتح مثل: واو العطف، جاء ٧ب

الكسر، واسم مبِب على الكسر                                 َ ينا من الضم والسكوف والفتح، بقي  ويبُب ا٤ببِب على الكسر، انته
مثل: سيبويو، وعمرويو، وىؤالء، وىذه، وصو، ومو، وحرؼ مبِب على الكسر مثل: باء ا١بر كمحمد 

ٍ                    بالبيت، والـ ا١بر كالكتاب لزيد ، فهذا اسم مبِب على  فعل مبِب            َ الكسر، بقي   الكسر، وحرؼ مبِب على                           
 على الكسر، ال يوجد فعل يبُب على الكسر.

  َ                                                                                  عبلـ  يبُب ا٤ببِب؟ ا٤ببنيات تبُب على ماذا؟ ما نريد القاعدة، تبُب على حركة آخره إال فعل األمر،  س:
  نستثِب فعل األمر، ىذه القاعدة تسّب ُب األ٠باء كلها وا٢بروؼ كلها، والفعل ا٤باضي كلو، والفعل ا٤بضارع

كلو، وفعل األمر يستثُب من ذلك، ال يدخل ٙبت ىذه القاعدة، ال يبُب على حركة آخره، وإ٭با يبُب على 
أربعة أشياء إال فعل األمر، سيبُب على حذؼ النوف، وحذؼ حرؼ العلة، وعلى الفتح، وعلى السكوف، 

اعة أو ألف االثنْب أو ياء هبذا الَبتيب، أربعة أشياء، مٌب يبُب على حذؼ النوف؟ إذا اتصلت بو واو ا١بم
ً                                                                 ا٤بخاطبة، ىذه ثبلثة أخوات دائم ا تشَبؾ ُب األحكاـ، وىي ضمائر الرفع الساكنة، فإذا اتصل فعل األمر هبا                             

 بِب على حذؼ النوف.
 مثاؿ: اذىبوا. اذىبوا: فعل أمر ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على حذؼ النوف.

 أو اتصلت بو ألف االثنْب.
 تهدا، انتبها. فعل أمر ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على حذؼ النوف.مثاؿ: اذىبا، اج



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 أو اتصلت بو ياء ا٤بخاطبة.
 مثاؿ: يا ىند: انتبهي، اجتهدي، اجلسي. فعل أمر ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على حذؼ النوف.

ؼ تزعموف أف فعل األمر ُب ىذه الصورة مبِب على حذ -وكلم ذلك الطالب–قد يسأؿ طالب نبيو 
النوف، نعم نزعم ذلك، أين ىذه النوف الٍب حذفت؟ نقوؿ: ىي النوف ا٤بوجودة ُب الفعل ا٤بضارع، فهي 
ا٤بوجودة ُب يذىبوف، ويذىباف، وتذىبْب. فّبد ذلك الطالب النبيو ويقوؿ: ذاؾ فعل مضارع، وكبلمنا اآلف 

ع، وللنحاة على ذلك أدلة كثّبة، على فعل األمر. وا١بواب على ذلك: أف فعل األمر مأخوذ من الفعل ا٤بضار 
األفعاؿ عند النحويْب مركبة، ا٤باضي، فا٤بضارع، فاألمر، ا٤باضي األصل ومنو يؤخذ ا٤بضارع، ومن ا٤بضارع 
يؤخذ األمر، و٥بم على ذلك أدلة كثّبة، فلهذا نقوؿ: ذىبوا، ىذا ا٤باضي مبِب على حركة آخره، أي مبِب 

ى حذؼ النوف ا٤بوجودة ُب يذىبوف؟. ذىبوا، ُب واو، ويذىبوف، فيها واو، على الضم، ٤باذا ما نقوؿ: مبِب عل
نقوؿ: األمر اذىبوا مبِب على حذؼ النوف. أين ىذه النوف؟ نقوؿ: ىي ا٤بوجودة ُب يذىبوف. طيب ا٤باضي 
ذىبوا، ٤باذا ال نقوؿ: مبِب على حذؼ النوف ا٤بوجودة ُب يذىبوف؟. ألف األصل ذىبوا، ىل ذىبوا مأخوذة 
من يذىبوف، ال ذىبوا ىي األصل األوؿ، فهي مبنية على حركة آخره، مبِب على الضم، ومن ذىبوا أخذنا 
                                                                             ً             يذىبوف، ومن يذىبوف أخذنا اذىبوا، أين النوف ُب يذىبوف؟ حذفت لكي يكوف الفعل مبني ا على حذفها، 

رؼ من حروفو حرؼ ويبُب فعل األمر على حذؼ حرؼ العلة إذا كاف آخره حرؼ علة، أي إذا كاف آخر ح
علة، ال نريد حرؼ أو كلمة أخرى اتصلت بفعل األمر، ال، نريد فعل األمر آخر حرؼ من حروفو حرؼ 

 علة، فما حروؼ العلة؟ ثبلثة وىي األلف والواو والياء ٦بموعة ُب قولنا: واي. 
 . ، ادع ، صل  ِ   مثاؿ: اقض      ُ      ِ          

: اسع. ىذا فعل أمر، مبِب على ماذا؟ على حذؼ ح رؼ العلة، وإف شئت قولت: على         ً                                           نقوؿ مثبل 
حذؼ األلف. كل ذلك مستعمل عند ا٤بعربْب، واألشهر عند ا٤بتأخرين مبِب على حذؼ حرؼ العلة، وأين 
ىذه األلف الٍب زعمتم أهنا حذفت؟ ىي األلف ا٤بوجودة ُب ا٤بضارع يسعى، نعم مثل النوف، القاعدة 

لف ُب الٍب ُب يسعى، أين ذىبت؟ نقوؿ: العرب واحدة؛ ألف الفعل بدأ بسعى ٍب يسعى ٍب اسع، أين األ
 حذفتها لكي تبِب الفعل على حذفها.
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ُ                                    مثاؿ: دعا. سنقوؿ: ُب ا٤بضارع يدعو، وُب األمر ادع . فعل أمر مبِب على حذؼ الواو أو على                                             
َ                حذؼ حرؼ العلة، وإذا أردنا أف نصل نقوؿ: ادع  إىل ربك. وُب سعى يسعى نقوؿ: اسع  إىل اجملد. وُب رمى                               ُ                                           

                                      ِ            ِ          نقوؿ ُب ا٤بضارع: يرمي. وُب األمر نقوؿ: ارـ  بالكرة، ارـ  بالسهم. 
 . فهذه األفعاؿ مبنية على حذؼ حرؼ العلة، قد يقوؿ طالب: أنتم قلتم قبل قليل: اسع، ادع، اـر
ُ             أفعاؿ مبنية على حذؼ حرؼ العلة، ٤باذا قلنا ُب األوؿ: اسع  إىل اجملد، وُب الثاين: ادع  إىل ربك، وُب                        َ                                                    

      ِ                                                                                     لث: ارـ  بالسهم. مرة نفتح ومرة نضم ومرة نكسر، أريد أف أبْب السؤاؿ بعبارة أوضح، أريد أف أقوؿ: الثا
ُ                     ِ                  الفتح الذي على العْب ُب اسع ، والضم على ادع ، والكسر الذي على ارـ  ىل ا٤بتكلم الذي ب                َ ُب فعل األمر                         

أي مل تكن موجودة، لكن ا٤بتكلم أتى هبا  هبا.                         ُ  َ ناسبة ا٢برؼ احملذوؼ، يقوؿ: أ ٌب  هبا ٤ب                 ُ  َ ىو الذي أتى هبا؟ أ ٌب  
هبا من الفعل ا٤بضارع، كيف   َ ٌب                                                               ُ ُب فعل األمر لكي تدؿ على ىذه ا٢بروؼ احملذوفة، ىكذا تريد أف تقوؿ؟ أ  

ً                                                         هبا من الفعل ا٤بضارع؟ أي باقية ُب األ صل ما أتيت هبا، األصل ما تقوؿ: أتيت بو. تقوؿ: وجدتو ىكذا.   َ ٌب   ُ أ                                   
َ                                  دتو ىكذا؟ عرفنا أف األصل سعى، يسعى، اسع ، العْب ُب يسعى حركتها الفتح، ماذا فأنت أتيت بو أـ وج                                      

فعلنا ُب فعل األمر؟ حذفنا األلف، احذؼ األلف، والعْب لك عبلقة هبا؟ قلنا: افتحها، أو اكسرىا، أو 
                       ً                                                            ضمها، أو افعل فيها شيئ ا. ما لك عبلقة بالعْب، أنت ٙبذؼ حرؼ العلة فقط لكي تبِب الفعل على

َ     حذفها، حذفناىا، انتهى عملك، والعْب بقيت على ما ىي عليو، ما عملت فيها شيئ ا، يسعى، اسع  إىل             ً                                                                       
                                                                              ً        اجملد، يدعو، العْب مضمومة، طيب احذؼ الواو، ىذا ا٤بطلوب منك، أما العْب ال تفعل هبا شيئ ا، العْب 

ُ               ِ                           أصبل  مضمومة، فتقوؿ: ادع  إىل ربك. طب يرم ي، ا٤بيم مكسوة، ماذا تفعل ُب  فعل األمر؟ ٙبذؼ الياء    ً                  
              ِ          فقط، تقوؿ: ارـ  بالسهم. 

نعود فنقوؿ: إف فعل األمر يبُب على حذؼ النوف إذا اتصلت بو واو ا١بماعة أو ألف االثنْب أو ياء 
ً                              ا٤بخاطبة، ويبُب على حذؼ حرؼ العلة إذا كاف آخره حرؼ علة، ويبُب أيض ا على الفتح إذا اتصلت بو نوف                                                               

لفعل ىاء، وىي ىنا مفتوحة، التوكيد، مثل: اذىنب، اجلسن، انتبهن، وىكذا، انظر، انتبها، انتبهن، آخر ا
َ                                                 ً                                      انتبهن ، فنقوؿ: إف فعل األمر ىنا مبِب على الفتح. ويبُب أخّب ا على السكوف فيما سوى ذلك، إذا مل تتصل       
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، ومل تتصل بو نوف التوكيد فأنو يبُب                                                              ً                                  بو واو ا١بماعة وال ألف االثنْب، وال ياء ا٤بخاطبة، ومل يكن آخره معتبل 
 على السكوف.

 اجلس، واذىب، واجتهد، و٫بو ذلك.مثاؿ: انتبو، و 
نستطيع أف نلخص ما يبُب عليو فعل األمر، قلنا: فعل األمر يبُب على أربعة أشياء: حذؼ النوف، 
وحذؼ حرؼ العلة، وعلى الفتح، وعلى السكوف. نستطيع أف نلخص ذلك ُب قاعدة، وىي أف فعل األمر 

إف شاء اهلل -نعرؼ جـز الفعل ا٤بضارع، وسيأٌب يبُب على ما ٯبـز بو مضارعو، وىذا ٰبتاج منا إىل أف 
 كبلـ عليو.  -تعاىل

                               ّ                                             ا٣ببلصة ُب ىذا العنصر، وىو عنصر عبلـ  يبُب ا٤ببِب؟ يبُب ا٤ببِب على حركة آخره، فيبُب على 
الضم، وعلى الفتح، وعلى الكسر، وعلى السكوف، ويستثُب من ذلك فعل األمر فيبُب على أربعة أشياء: 

 وعلى حذؼ حرؼ العلة، وعلى الفتح، وعلى السكوف.على حذؼ النوف، 
وقبل أف نتجاوز ىذا العنصر أسأؿ ىذا السؤاؿ، قلنا قبل قليل: إف يذىبوف فعل األمر منو اذىبوا 
                                    ِ                                              مبِب على حذؼ النوف، ويرمي فعل األمر ارـ  مبِب على حذؼ حرؼ العلة. طب يرموف، ما األمر من 

تصالو بواو ا١بماعة أـ مبِب على حذؼ حرؼ العلة؛ ألف آخره يرموف؟ ارموا مبِب على حذؼ النوف؛ ال
حرؼ علة، أـ مبِب عليهما؟ األمر الثالث ال يتصور أف يبُب على شيئْب، الواو واو ا١بماعة، أقوؿ: الرجاؿ 
يرموف. ٍب فعل األمر، ارموا يا رجاؿ، فهي واو ا١بماعة، من ٰباوؿ؟ على حذؼ النوف، ٤باذا؟...يرموف 

رمي،...أف فعل األمر يبُب على ما ٯبـز بو مضارعو، حٌب ُب ا١بـز لو قلنا: الرجاؿ مل يرموا. مبِب مأخوذ من ي
على حذؼ حرؼ العلة ألنو معتل اآلخر، أـ مبِب على حذؼ النوف ألنو من األفعاؿ ا٣بمسة؟ عدنا إىل 

خاصة با٤بضارع،   ا٤بشكلة نفسها،...على حذؼ النوف، ٤باذا؟ تقصد ألف مضارعو، ألف األفعاؿ ا٣بمسة
كلكم تقولوف: على حذؼ النوف. لكن عللوا، الفعل ىنا مبِب على حذؼ النوف، ارموا، ادعوا مبِب على 
حذؼ النوف، أما حرؼ العلة فلم ٰبذؼ لكي يبُب الفعل عليو، وإ٭با حذؼ اللتقاء الساكنْب، األصل يرمي، 

خل واو ا١بماعة، واو ا١بماعة حرؼ ساكن، ادخل واو ا١بماعة، يرمي، ا٤بيم مكسورة، والياء ساكنة، اد
 فالتقي ساكناف، فتخلصنا من التقائهما ٕبذؼ األوؿ الياء، فصارت يرموف.
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إذف: فالفعل ىنا مبِب على حذؼ حرؼ العلة، ومن ذلك تعرفوف أف ا٤بتوف العلمية مضبوطة إىل 
               ً               غالب يكوف مقصود ا، فلهذا عندما غاية، عندما ٘بدوف أشياء معينة مرتبة، ليس ىذا الَبتيب اعتباطي، ُب ال

رتبنا أف فعل األمر يبُب على حذؼ النوف، وعلى حذؼ حرؼ العلة، وعلى الفتح، وعلى السكوف، ىذا 
ً        ً                                           ً                         الَبتيب مقصود أيض ا، فمثبل  ارموا سنقوؿ: على حذؼ النوف. ألنو ُب األوؿ، طبع ا والتعليل العلمي موجود                 

 وىو الذي ذكرناه قبل قليل.
 ات تبُب على ا٢بروؼ مثلما ىي مبنية على ا٢بركات؟. ىل ا٤ببني س:
ا٤ببنيات ُب األصل تبُب على ا٢بركات، ولكن البناء نوعْب ما ذكرناه، ولن نذكره اآلف، ومل  جـ:

 نتوسع فيو ُب الشرح ا٤بتوسط، البناء نوعاف:
. وىو الذي ذكرناه، وىو الذي نتكلم عليو، وىو الذي يتكلم عليو  النحويوف ُب األوؿ: بناء الـز

 باب ا٤بعرب وا٤ببِب، وىو عشرة أ٠باء ذكرناىا.
الثاين: بناء عارض. قد يعرض البناء لبعض األ٠باء كاالسم الواقع ُب النداء، أو االسم الواقع ُب 

 اسم ال النافية للجنس، ىذا بناء عارض، فالبناء العارض قد يبُب على ا٢برؼ.
 مثاؿ: يا مسلموف. مبِب على الواو.

 يا مسلماف. مبِب على األلف. مثاؿ:
 ىذا بناء عارض، ال عبلقة لنا بو اآلف ُب الشرح ا٤بتوسط.

 ما الفرؽ بْب إذا الظرفية وإذا الشرطية؟. س:
إذا ظرؼ ٤با ذكرناه قبل قليل، تقع موقع الظروؼ وٰبل الظرؼ ٧بلها، ولكنها ُب كثّب من  جـ:

                       ً                     لشرط قد يضمن فيها تضمين ا، أي يتضمنها وتشتمل استعماالهتا قد تضمن الشرط، فهي ظرؼ ُب أصلها وا
 على الشرط، ىذا أغلب استعماالهتا، وقد تأٌب متمحضة للظرؼ وىذا قليل.

مثاؿ: آتيك إذا طلعت الشمس. ىذه ظرفية متضمنة للشرط، ظرفية: ألف ا٤بعُب آتيك وقت طلوع 
 الشمس، وتضمن الشرط؛ ألف ا٤بعُب إذا طلعت الشمس آتيك. 
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 قلنا: إذ اسم، مع أهنا تشبو ا٢برؼ شبو وضعي، وكذلك كم؟.٤باذا  س:
ال عبلقة بْب ىذين األمرين، فإذ اسم، وكم اسم بداللة العبلمات ا٤بميزة، اسم أو ليست  جـ:

باسم؟ ما الذي ٰبكم؟ العبلمات ا٤بميزة، لكن مبِب أو غّب مبِب؟ ٫بن سنعود للحصر اآلف، وحصرناه 
قوف يعيدوف البناء إىل شبو ا٢برؼ، يقولوف: كل اسم أشبو حرؼ فهو يبُب. وميزناه، لكن النحويوف احملق

ينجذب إىل أصل ا٢بروؼ فيبُب، فإذ اسم لكنو مبِب، ما ُب إشكاؿ، اسم ألنو يقبل التنوين ومبِب ألنو على 
 حرفْب كا٢بروؼ، فبل عبلقة بْب األمرين.

 ما ىي أنواع الشبو؟. س:
إف شاء اهلل -، وشبو استعمايل، وشبو معنوي، وىذا سيأٌب أنواع الشبو ثبلثة: شبو وضعي جـ:

ذكر ىذه األشباه ُب  -رٞبو اهلل تعاىل-ُب شرح ا٤بتوسع عندما نشرح ألفية ابن مالك، ابن مالك  -تعاىل
 ألفيتو، نشرحها حينئذ، أما اآلف يكفينا ا٢بصر، اآلف حصرناىا يكفينا.

 ...س:
بو بعضها با٢بروؼ؛ ألف الباب إذا أشبو بعضو ينجذب  ٫بن ضمّب، وباب الضمائر مبنية؛ لش جـ:

ٍ     كل الباب، فهناؾ مثبل  ىو على حرفْب، أو ذىبت، تاء الفاعل على حرؼ، فا٪بذب كل الباب حينئذ  إىل                                                                ً                   
 البناء.

 االسم الذي بعد حيث ما إعرابو؟. س:
اؼ إىل حيث ظرؼ من الظروؼ ا٤ببلئمة لئلضافة إىل ٝبلة، حيث تبلـز اإلضافة، طيب تض جـ:

اسم مفرد أـ تضاؼ إىل ٝبلة؟ قالوا: ال تضاؼ إال إىل ٝبلة، ٝبلة ا٠بية أو ٝبلة فعلية. فلهذا: إف جاء 
 بعدىا فعل فهي مضافة إىل ٝبلة فعلية.

 مثاؿ: اجلس حيث ٯبلس ٧بمد. 
 وإف أتى بعدىا اسم فهي مضافة إىل ٝبلة ا٠بية.

 مثاؿ: اجلس حيث ٧بمد جالس. 
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 ىنا. وٲبكن أف ٙبذؼ ا٣برب
 مثاؿ: اجلس حيث ٧بمد. أي حيث ٧بمد موجود.

. ٤باذا ٯبر وىي ٩بنوعة  ٍ                     فلهذا: االسم دائم ا بعد حيث يكوف مرفوع ا، يقوؿ: وكأس قد شربت ببعلبك                              ً                    ً                
 من الصرؼ؟ ىذه ضرورة شعرية.

٫بن اآلف سندخل ُب عنصر مهم وىو األحكاـ اإلعرابية، فلهذا من كاف عنده سؤاؿ يتخلص منو 
 بل أف ندخل ُب ىذا العنصر؛ ألنو طويل.من اآلف ق

 ...س:
ما فهمت سؤالك، ارموا: فعل أمر مبِب على حذؼ النوف؛ التصالو بواو ا١بماعة، ما  جـ:

اإلشكاؿ؟... الساكناف حذؼ من أجلهما الياء الٍب ُب يرمي ليست النوف،...ُب ماذا؟...ألنو اتصلت بو 
، اجتهدوا، فالنوف ٧بذوفة، ٤باذا حذفت؟ لكي يبُب الفعل واو ا١بماعة، مثل: يذىبوف، اذىبوا، ٯبتهدوف

عليها، لكن ارموا، الياء حذفت، ىل حذفت لكي يبُب فعل األمر عليها، أـ حذفت لعلة أخرى؟ لعلة 
 أخرى، ما لنا عبلقة هبا.

 ...س:
ضارع قد                                ً               ً                           الفعل ا٤بضارع اجملزـو قد يكوف معرب ا وقد يكوف مبني ا؛ ألنو سيعود إىل ا٤بضارع، وا٤ب جـ:

.           ً               ً                                        يكوف معرب ا وقد يكوف مبني ا، سواء كاف حكمو الرفع أو النصب أو ا١بـز
 مثاؿ: ال تلعب. ىذا مضارع ٦بزـو معرب.

، قبل ال الناىية، ومبِب التصالو بنوف التوكيد.  مثاؿ: ال تلعنب. ىذا حكمو ا١بـز
؟. لكن حكمو ا١بـز  ، لكن ماذا نقوؿ: ٦بزـو أو ُب ٧بل جـز  ُب كل حاؿ.وحكمو ا١بـز

 مٌب ال ينوف االسم ا٤بصروؼ؟. س:
إذا كاف ٩بنوع من الصرؼ، ا٤بصروؼ نعم رٗبا ال ينوف لعلل، إما أف تعارضها اإلضافة إذا  جـ:

ُ                                                            أضيف ال ينوف، أو إذا ع رؼ بأؿ ال ينوف، ورٗبا ال ينوف ُب ضرورة الشعر، وىذا قليل وموجود.                      
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 ...س:
 .كلمة تسعى، اسعي، إذا كانت ألنثى جـ:

مثاؿ: ىند تسعى. نقوؿ: اسعي. لكن لو قلت: أنت تسعى. نقوؿ: اسع. واسعي: فعل أمر مبِب 
 على حذؼ النوف؛ التصالو بياء ا٤بخاطبة، لكن إذا قولت: اسع يا ٧بمد. ىذا مبُب على حذؼ حرؼ العلة.

 القسم الثاين:
ى نبينا ٧بمد، وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحيم، وا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ عل

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

فالسبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، قولنا من قبل: إف الكلمات بعد أف حصرناىا، وعرفنا ا٤بعرب 
                              َ                                                     منها وا٤ببِب، وعرفنا بعد ذلك عبلـ  يبُب ا٤ببِب، ندخل اآلف ُب موضوع مهم وىو األحكاـ اإلعرابية.

، ىذه أحكاـ، وأحكاـ األحكاـ اإلعرابية ال ٚبف ى على كثّب منكم وىي الرفع والنصب وا١بر وا١بـز
ٝبع حكم، فالسؤاؿ األوؿ ُب ذلك، أف نسأؿ على الكلمات الٍب تدخلها األحكاـ النحوية اإلعرابية، ىذه 
األحكاـ اإلعرابية الرفع ولنصب وا١بر وا١بـز تدخل على أي الكلمات؟ ىل تدخل على كل الكلمات؟ أـ 

لى بعضها؟ ىل تدخل على ا٢بروؼ كلها أو بعضها؟ ىل تدخل على األفعاؿ كلها أو بعضها؟ ىل تدخل ع
؟ ىل  تدخل على األ٠باء كلها أو بعضها؟ على ماذا تدخل األحكاـ اإلعرابية الرفع والنصب وا١بر وا١بـز

فع وال نصب تدخل على كل الكلمات؟ ال، بعض الكلمات ُب اللغة العربية ال يدخلها حكم إعرايب، ال ر 
، ليس ٥با حكم إعرايب، ما ىذه الكلمات الٍب ال تدخلها األحكاـ اإلعرابية بتات ا؟ ا٢بروؼ                                                                                  ً         وال جر وال جـز
ىل تدخلها األحكاـ اإلعرابية؟ ال، كل ا٢بروؼ ال تدخلها األحكاـ اإلعرابية، اآلف نتكلم على األحكاـ 

لمات ىل ىي معربة أو مبنية؟ عرفنا ا٤بعرب وا٤ببِب اإلعرابية، ىل تدخل أو ما تدخل، ما نتكلم على ىذه الك
، ىل تدخل على ا٢بروؼ؟ ما  منها من قبل، وإ٭با نتكلم على األحكاـ اإلعرابية الرفع والنصب وا١بر وا١بـز
، كل ا٢بروؼ بأنواعها ليس                             ً                                                            تدخل على ا٢بروؼ، أي ال ٘بد حرف ا حكمو الرفع أو النصب أو ا١بر أو ا١بـز

 تدخلها األحكاـ اإلعرابية، ويعرب عن ذلك ا٤بعربوف بقو٥بم: ال ٧بل لو من اإلعراب. ٥با حكم إعرايب، ال
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ا٢بروؼ ليس ٥با ٧بل من اإلعراب، ما معُب ال ٧بل لو من اإلعراب ُب كبلـ ا٤بعربْب؟ يقولوف: ىذه الكلمة 
نصب وال جر وال  ليس ٥با ٧بل من اإلعراب. أي ليس ٥با حكم إعرايب، مل يدخلها حكم إعرايب، ال رفع وال

، ىذه ا٢بروؼ.  جـز
ٍ                                                    واألفعاؿ عرفنا أهنا ثبلثة: ماض  ومضارع وأمر، فا٤باضي ال ٧بل لو من اإلعراب، أي ال تدخلو                            
، فمهما  األحكاـ اإلعرابية، وا٤باضي كذلك، ال تدخلو األحكاـ اإلعرابية، ال رفع وال نصب وال جر وال جـز

ٍ                         أتاؾ فعل ماض  فإنك تقوؿ ُب بياف حكمو ا  إلعرايب: ال ٧بل لو من اإلعرايب.           
ٌ                                            مثاؿ: اجتهد ٧بمد  ُب دروسو. اجتهد: فعل ماض ال ٧بل لو من اإلعراب.                

 وفعل األمر كذلك ال تدخلو األحكاـ اإلعرابية، فيقاؿ ُب إعرابو: ال ٧بل لو من اإلعراب.
لو حكم الرفع ا٤بضارع، الفعل ا٤بضارع تدخلو األحكاـ اإلعرابية أو ما تدخلو؟ أي ىل يكوف     َ بقي  

                                                                ً                              أو النصب؟ ا١بواب: األفعاؿ ا٤بضارعة كلها تدخلها األحكاـ اإلعرابية وجوب ا، كل األفعاؿ ا٤بضارعة معربة أو 
مبنية ما يكفي أف نقوؿ: تدخلها األحكاـ اإلعرابية. بل ٯبب أف تدخلها األحكاـ اإلعرابية، فكل فعل 

، أي ما ٘بد فعل مضارع تقوؿ ُب           ً             ً                      مضارع معرب ا كاف أو مبني ا ال بد لو من حكم إعرايب  رفع أو نصب أو جـز
إعرابو: ال ٧بل لو من اإلعراب. مهما قولت عن فعل مضارع: ال ٧بل لو من اإلعراب. فإعرابك خطأ؛ ألف 

.  األفعاؿ ا٤بضارعة ٯبب أف يكوف ٥با ٧بل من اإلعراب، رفع أو نصب أو جـز
اإلعرابية، كل األ٠باء ٯبب أف تدخلها  بقيت األ٠باء، األ٠باء كذلك كلها تدخلها األحكاـ

األحكاـ اإلعرابية، ال ٘بد اسم يقاؿ ُب إعرابو: ال ٧بل لو من اإلعراب. وعلى ذلك ٪بد أف الكلمات من 
 حيث األحكاـ اإلعرابية قسماف: 

القسم األوؿ: ما ال تدخلو األحكاـ اإلعرابية. وىذا القسم يشمل ا٢بروؼ والفعل ا٤باضي وفعل 
ي يشمل ما كلو مبِب، قلنا لكم: ىذا التقسيم ىو الذي سيتحكم فيما بعد ُب دخوؿ األحكاـ األمر، أ

 اإلعرابية. وقسمناه من قبل وقلنا: ال تنسوه، سنعود إليو. 
                                  ً                                              فهذا ما تدخلو األحكاـ اإلعرابية هنائي ا، فبل ٲبكن أف يدخل عليها ال رفع وال نصب وال جر وال 
، ويقاؿ ُب إعراهبا: ال ٧بل لو من اإلعراب. فإعرابو سهل؛ ألف إعرابو ٧بفوظ ما يتغّب، ىذا القسم ما كلو  جـز
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، ومرة جر، ال مبِب إعرابو واضح وسهل؛ ألنو ٧بفوظ ثابت ال يتغّب، ليس مرة رفع، وم رة نصب، ومرة جـز
 إعرابو واحد، وىو ليس لو حكم إعرايب.

مثاؿ: ىل ٪بح ٧بمد؟. ىل: حرؼ استفهاـ ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف، إعراب  
كامل استوَب األركاف الثبلثة، و٪بح: فعل ماض ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على الفتح، و٧بمد: اسم، فليس 

ٍ                      ألوىل، من اجملموعة الثانية الٍب تدخلها األحكاـ اإلعرابية، حينئذ  ٯبب أف نقف، ىذا دخلو من اجملموعة ا                                                        
ٍ                                       حكم إعرايب، اسم ٯبب أف يدخلو حكم إعرايب، حينئذ  ٯبب أف تتذكر وتنظر، ما ا٢بكم الذي دخل؟                                            

 حكمو الرفع. سنعرؼ أف ا٢بكم الذي دخلو الرفع؛ ألف االسم وقع ىنا ُب موقع الفاعل، والفاعل عند العرب
مثاؿ: اجتهد يا ٧بمد ُب دروسك. اجتهد: فعل أمر ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف، 
الفاعل مستَب تقديره أنت، ويا: حرؼ نداء ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف، و٧بمد: اسم، فهذا 

؛ ألنو منادى، وا٤بنادى من القسم الثاين الذي ٯبب أف يدخلو حكم إعرايب، وسنعرؼ أف حكمو النصب
حكمو النصب، ندعو، وُب: حرؼ جر ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف، ودروس: اسم، فدخلها 
حكم إعرايب وىو ا١بر وسنعرؼ ذلك بالتفصيل، وىنا فقط نأخذ القواعد العامة، فنقوؿ ُب إعرابو: اسم 

، وكل ضمّب ٨باطب، فاسم ال بد أف يدخلو ٦برور بػ )ُب( وعبلمة جره الكسرة، والكاؼ: اسم؛ ألنو ضمّب
حكم إعرايب، وسنعرؼ أنو مضاؼ إليو، وا٤بضاؼ إليو حكمو عند العرب ا١بر، نقوؿ: مضاؼ إليو ُب ٧بل 

 جر مبِب على الفتح.
ً                                                                 وىذا القسم ما تعاين فيو أبد ؛ ألف إعرابو ثابت، وا٤بعاناة ُب القسم الثاين، فالقسم الثاين ما ٯبب أف                           

 حكاـ اإلعرابية. تدخلو األ
القسم الثاين: ما ٯبب أف تدخلو األحكاـ اإلعرابية. وىذا يشمل االسم والفعل الذي يشبو االسم، 
ما الفعل الذي يشبو االسم؟ ا٤بضارع، فلهذا ٠باه النحويوف ا٤بضارع أي ا٤بشابو الذي يشبو االسم ُب قبولو 

 ب أو جـز كاالسم.اإلعراب؛ ألف الفعل ال بد لو من حكم إعرايب رفع أو نص
، لكن نريد اآلف أف نقف عندىا                                                      ً                            واألحكاـ اإلعرابية ما تدخل إال على األ٠باء أو ا٤بضارع إٝباال 

. ، األحكاـ اإلعرابية أربعة: الرفع، والنصب، وا١بر، وا١بـز       ً                                                    تفصيبل 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فالرفع يدخل على األ٠باء، أـ على الفعل ا٤بضارع، أـ عليهما؟ يدخل عليهما، يعِب االسم قد 
يكوف حكمو الرفع، وا٤بضارع قد يكوف حكمو الرفع، يدخل على االسم فيكوف حكمو الرفع مثل ا٤ببتدأ، 

 فا٤ببتدأ اسم حكمو الرفع، ىات أي اسم واجعلو مبتدأ ُب بداية ا١بملة.
ٌ         مثاؿ: اهلل  ر بنا، ٧بمد  نبينا، القرآف  كتابنا، ٧بمد  كرًن ، العلم  نافع ، وىكذا.      ُ        ٌ     ٌ             ُ               ٌ           ُ         

، إذا مل يسبق ال فهذا اسم حكمو الر  فع، وا٤بضارع يكوف حكمو الرفع إذا ٘برد من النصب وا١بـز
.  بناصب وال ٔباـز

ٌ                     مثاؿ: ينجح ٧بمد، ٯبتهد الطالب، أو ٧بمد  ينجح، الطالب ٯبتهد.                                     
 الفعل ا٤بضارع ُب ىذه األمثلة مل يسبق ال بناصب وال ٔباـز فحكمو الرفع.

 ا٤بضارع. إذف: فالرفع يدخل على األ٠باء وعلى الفعل
والنصب يدخل على األ٠باء أـ ا٤بضارع أـ عليهما؟ عليهما، االسم قد يكوف حكمو النصب، 

 وا٤بضارع قد يكوف حكمو النصب، واسم حكمو النصب مثل ا٤بفعوؿ بو أو ا٢باؿ.
ً                                                                  مثاؿ: رأيت ٧بمد ا. ٧بمد ىنا فعل الرؤية، أـ وقعت عليو الرؤية؟ وقعت، فيكوف مفعوؿ بو.               

ألستاذ. األستاذ: اسم وقع عليو اإلكراـ، فيكوف مفعوؿ بو، وا٤بفعوؿ بو حكمو عند مثاؿ: أكرمت ا
 العرب النصب.

ً                                إذف: فاالسم يكوف حكمو النصب، وا٤بضارع أيض ا يكوف حكمو النصب، مٌب يكوف حكم                                        
ا٤بضارع النصب؟ إذا سبق بناصب، كم نواصب ا٤بضارع؟ نواصب ا٤بضارع عند ٝبهور النحويوف عند 

ومن تبعهم وىو ا٤بذىب ا٤بنصور أف نواصب ا٤بضارع أربعة، خففوا عليكم، أف، لن، وكي، وإذف،  البصريوف
ْ                                         فمٌب ما وقع ا٤بضارع بعدىا يكوف حكمو النصب، أ ف  ولن وكي وإذف، وسيأٌب كبلـ مفصل على إعراب   َ                                         

 .-إف شاء اهلل تعاىل-        ً       ً     ً   الفعل رفع ا ونصب ا وجزم ا 
ُب حديثو، أحب أف ٙبرص على التبكّب، جئت كي  مثاؿ: ٧بمد لن يهمل، ا٤بسلم لن يكذب

 أسألك.
 ىذا الرفع والنصب، الرفع والنصب يدخبلف على األ٠باء وعلى الفعل ا٤بضارع.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وا١بر يدخل على األ٠باء أـ ا٤بضارع؟ ٨بتص باأل٠باء، االسم الذي كوف حكمو ا١بر، أما الفعل 
 ليو، فا٤بضاؼ إليو اسم حكمو ا١بر.فبل، ال يدخلو ا١بر، فاالسم عدوه ا١بر، مثل ا٤بضاؼ إ

ٍ                      مثاؿ: ىذا قلم ٧بمد . ٧بمد : مضاؼ إليو حكمو ا١بر.      ٍ                  
ً                                     وأيض ا من األ٠باء اجملرورة االسم اجملرور ٕبرؼ جر.     

ٍ   مثاؿ: سلمت على ٧بمد .                    
أما الفعل ال يدخلو ا١بر، بل عدوه ا١بر، انظروا أنتم إىل البناء، ذكرنا البناء من قبل، البناء على 

على الفتح وعلى السكوف وعلى الكسر، البناء على الكسر يدخل على األ٠باء وعلى ا٢بروؼ، لكن الضم و 
ما يدخل على الفعل، ىذا من شدة معاداة الفعل للجر، فعبلمة ا١بر األصلية الكسرة، والكسرة أخت 

ً                    الكسر، فالفعل رفض الكسرة ورفض الكسر من شدة معاداتو للجر، ودائم ا يقوؿ اللغويوف وال نحويوف                                                              
والعرب: إف اللغة العربية لغة حكيمة عادلة. ويذكروف على ذلك أمثلة كثّب وإثباتات، لغة حكيمة أي ٧بكمة 
البناء، وىذا أمر متفق عليو بْب العرب وغّب العرب، فهي ٧بكمة البناء إىل درجة مبهرة حٌب أف العقل دخل 

قية. والصواب أهنا لغة عقلية؛ ألف العقل قاسم ُب بنائها حٌب ذؿ من ذؿ وقاؿ: إف اللغة العربية لغة منط
مشَبؾ بْب البشر، وبلغ األمر ببعضهم عندما هبر بإحكاـ اللغة العربية أف قاؿ: إف ىذه اللغة هبذا اإلحكاـ 
ا٤بعجز ال يستطيع أف يضعها بشر، وإ٭با وضعها رب البشر. وىذا قوؿ ُب وضع اللغة، من وضع اللغة 

 دىا وأحدثها؟:العربية؟ أي من الذي أوج
 القوؿ األوؿ: إهنا وضعية من اهلل عز وجل. أنز٥با وعلمها آلدـ، وآدـ علمها ألبنائو.

القوؿ الثاين: إهنا اصطبلحية. بعض العلماء يقوؿ: اصطلح الناس عليها جيل بعد جيل وأحكموا 
 بنائها. 

 علماء توسطوا ُب ىذا القوؿ.القوؿ الثالث: إف أصلها تعليم من اهلل آلدـ، ٍب الناس توسعوا فيها. وال
واهلل أعلم هبذه ا٤بسألة، ا٤بهم أهنا باعَباؼ ا١بميع لغة حكيمة، أي ٧بكمة البناء، وعادلة، ىنا 
الشاىد، أهنا عادلة، ال تكاد ٛبيل مع كلمات دوف كلمات، أو أحكاـ دوف أحكاـ، ٙباوؿ أف تعدؿ ُب 

اء وا٤بضارع، لكن ُب ا١بر، ىنا مالت مع األ٠باء، أحكامها، فاآلف ىي عدلت ُب الرفع والنصب بْب األ٠ب



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، وجعلت ا١بـز خاص ا باألفعاؿ ا٤بضارعة  ً                   فأعطتها ا١بر، وىذا ضد العدؿ، لكن عادت فعدلت مع ا١بـز                                                                  
 فحدث التعادؿ، فا١بـز خاص با٤بضارع كما أف ا١بر خاص باأل٠باء، وُب ذلك يقوؿ إمامنا ُب األلفية: 

 واالسم قد خصص با١بر كما
 

 قد خصص الفعل بأف ينجزما. 
 

، ما جواـز  ؟ إذا سبق ٔباـز ، مٌب يكوف ا٤بضارع حكمو جـز فالفعل ا٤بضارع يأٌب حكمو ا١بـز
                                      ً                                                    ا٤بضارع؟ سأذكرىا اآلف وسأسلكم عنها قريب ا ُب ىذا الدرس أو ُب الدرس القادـ، جواـز ا٤بضارع نوعاف:

ً        النوع األوؿ: ما ٯبـز فعبل  مضارع ا واحد ا. وىي                                               أربعة كأخواهتا السابقة ُب النصب، وىي: مل، و٤ب ا،                       ً     ً      
 والـ األمر، وال الناىية.
 ، مل يهمل، مل أذىب.}ملَْ يَِلْد ومََلْ يُوَلْد{ ]اإلخبلص: [مثاؿ على مل: 

                                                           مثاؿ على ٤ب ا: جئت إىل القاعة و٤ب ا أدخلها. جزمت الفعل بلم ا.
. ِ  مثاؿ على الـ األمر: لتجتهد، لتصل                                

 ال الناىية: ال تَبؾ الصبلة، ال هتمل. مثاؿ على
النوع الثاين: ما ٯبـز فعلْب مضارعْب. وىي أدوات الشرط، وسبق ذكرىا من قبل، قلنا: أدوات 
                                                            ً      ً                          الشرط. ٤باذا ما قولنا أ٠باء الشرط؟ أدوات الشرط كلها جازمة حروف ا وأ٠باء ، وقد عرفنا من قبل ا٢بروؼ 

 الشرط أ٠باء إال )إف( فهي حرؼ، وكلها ٘بـز فعلْب مضارعْب.واأل٠باء من أدوات الشرط، فكل أدوات 
 مثاؿ: إف ٘بتهد تنجح، مٌب تسافر تستفد، من يأٌب أكرمو، وىكذا.

 ....س:
ىي مل وأمل، لكن سبقتا هبمزة االستفهاـ، تقوؿ: مل أذىب. ٍب أسالك: أمل تذىب؟ ىي مل،  جـ:

 وإال ىي نفسها قولنا ذلك ُب شرح اآلجرومية.                                  ً         ً  لكن آجرـو أراد أف يسهل فجعل مل حرف ا وأمل حرف ا،
ا٣ببلصة: أف الرفع والنصب يدخبلف األ٠باء وا٤بضارع، وا١بر خاص باأل٠باء، وا١بـز خاص 

 با٤بضارع.
                         ً             ً                                              إذف: كل اسم سواء كاف معرب ا أو كاف مبني ا ال بد أف يكوف لو حكم إعرايب إما رفع أو نصب أو 

.                               ً  جر، وكل فعل مضارع سواء كاف معرب ا          ً                                             أو مبني ا ال بد لو من حكم إعرايب إما رفع أو نصب أو جـز



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                                  ً               ىذا ما يتعلق باألحكاـ اإلعرابية وعبلـ تدخل، وىذا األمر سنحتاج إليو كثّب ا فيما سيأٌب من 
                                       ً                                              عناصر، فاضبطوه من اآلف، وضبطو ال أظنو صعب ا، بل ىو سهل وٖباصة أنو سّبٰبكم من أكثر الكلمات، 

                               ً                                        خبلص ىذا ستنتهي منو، وترتاحوف جد ا ُب إعرابو، ومل تفكروا ُب إعرابو بعد ذلك،  ا٢بروؼ وا٤باضي واألمر
وأنتم إذا ضبطتم ىذه القواعد وعرفتم األمور ا٤بتفق عليها، فيما بعد لو أردًب أف تتخفوا منها ىذا أمر يعود 

ً                        إليكم بعد أف تعرفوه وتضبطوه، فعرفتم أف ا٢بروؼ دائم ا ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ر  ٗبا تقوؿ: ال داعي أف                                                 
نقوؿ: ال ٧بل ٥با من اإلعراب؛ ألنو أمر معروؼ. يعرفو الصغار والكبار وا١بهاؿ وا٤بتعلمْب، فنقوؿ: حرؼ 
                                ً       ً                                                  جر وخبلص. كما يفعل بعض ا٤بعربْب قدٲب ا وحديث ا، ىذا أمر يعود إليك، لكن الكبلـ ال بد أف تعرؼ أنت، 

أو ال تعرؼ؟ ألف ا٤بشكلة أف كثرة ىذه االختصارات،  أنت ىل تعرؼ أف ا٢برؼ ال ٧بل لو من اإلعراب
وكوف الطالب ال يسمع إال ذلك، وال يقرأ إال ذلك صار بعض الطبلب ال يدري أف ا٢برؼ ال ٧بل لو من 
اإلعراب، بل إف بعض الطبلب عندما تعرب وتقوؿ: فعل ماض ال ٧بل لو من اإلعراب. يستغرب ذلك، ورٗبا 

ا قاؿ ذلك، أو أين قرأت ذلك. صح، لكثرة ا٤بختصرين صار ا١بيل استنكر ذلك، يقوؿ: ال أذك ً                                                        ر أف أحد         
ا١بديد ال يعرؼ ىذه األمور ا٤بتفق عليها الٍب تركتك من شدة وضوحها، االتفاؽ عليها، فصارت غامضة 
عند بعض الصبلب، فأنت إذا كنت عرفتها، وأردت أف تتخفف منها بعد ذلك، األمر يعود إليك، لكن إذا  

ً                                                                      رس ا أو كنت معلم ا أو ٫بو ذلك ينبغي أف تلتـز هبا؛ لكي يعرؼ الطبلب ىذه األحكاـ، إذا أرادوا كنت مد              ً  
ىم يتخففوا منها شيء يعود إليهم، لكن أنت اآلف ُب موضع التدريس والتعليم ال بد أف تلتـز هبا، وأف تبينها 

 لطبلبك.
 ...س:
شرح اآلجرومية أو استمعت إليو، ٫بن سبق أف شرحنا ذلك ُب شرح اآلجرومية، ىل حضرت  جـ:

نعم ذكرنا ذلك، وسنعيد الكبلـ عليو عندما نصل إىل إعراب الفعل، النواصب عند ا١بمهور أربعة: أف، ولن، 
وكي، وإذف، وما سواىا ليست بنواصب، فما ينتصب الفعل ا٤بضارع بعده مثل حٌب أو الـ ا١بحود أو ٫بو 

إف شاء -لكن مضمرة، و٥بم على ذلك أدلة سنبينها ُب حينها ذلك، كلو منصوب بأف مضمرة، فأف نذكرىا 
 .-اهلل تعاىل



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ...س:
...نعم األ٠باء ا٤ببنية كلها داخلة ٙبت القاعدة العامة ُب ا٤ببنيات، مبنية على حركة آخرىا، لك جـ:

الفتح، اعَباض على بعضها أو استشكاؿ؟ الذي مبِب على السكوف، والذين مبِب على الفتح، ىو مبِب على 
 وىذا مبِب على السكوف، وىكذا.

رأينا أف األحكاـ اإلعرابية دخلت على األ٠باء وا٤بضارع فقط، وامتنعت عن الدخوؿ على  س:
 ا٢بروؼ وا٤باضي واألمر، ٤باذا؟.

ً                                                    ىذا السؤاؿ غفلت عنو قصد ا، ولكن سأؿ عنو، فسأشرحو بسرعة فقط ٤بن أراد أف يفهم  جـ:                       
ماع عن العرب، العرب وجدناىم أهنم ُب االسم وا٤بضارع يغّبوهنما بناء على ا٤بسألة، ٫بن نقوؿ: ىذا الس

إعراهبما، وأف ا٢بروؼ وا٤باضي واألمر ال تتغّب بتغّب اإلعراب، مهما تغّب اإلعراب، قد تتغّب بأسباب أخرى 
نو ال يؤثر فيها،                                     ً                                         غّب اإلعراب، لكن اإلعراب ال يغّب فيها شيئ ا، فلهذا قولنا: إف اإلعراب ال يدخل عليها. أل

وا٤بضارع واالسم وجدنا أهنما يتغّباف بتغّب اإلعراب، فلهذا قولنا: إف اإلعراب يدخل عليهما. ىذا الواقع 
اللغوي، لكن ٫بن ٫باوؿ أف نعلل، فإف أصبنا فبها ونعمت، وإف مل نصب فإف ىذا ال يغّب شيء من الواقع 

إف القسم األوؿ الذي ال تدخلو األحكاـ اإلعرابية  اللغوي، والذي ذكره النحويوف ُب ذلك أهنم قالوا:
ا٢بروؼ وا٤باضي واألمر، ىذا كلو مبِب، وىذه الكلية ىي الٍب منعت اإلعراب من الدخوؿ، أي منعت 
األحكاـ اإلعرابية من الدخوؿ؛ ألف دخو٥با على ىذا ا٢بكم سيكوف من باب العبث، اللغة العربية أعلى من 

الثاين على األ٠باء وا٤بضارع ستكوف لو فائدة واضحة. كيف كاف ذلك؟ دخولو ذلك، ودخو٥با على القسم 
ٍ   على األ٠باء لو فائدة، فإذا قولت: جاء ٧بمد . عرفت أف ٧بمد الفاعل من الرفع، أو سلمت على ٧بمد ،                                                ٌ                                      

ٌ     ً                                          عرفت أنو ٦برور من الكسرة، أو قولت: أكـر خالد  علي ا. عرفت الفاعل وا٤بفعوؿ من ا٢بركة، أو قولت م                                            :   ً  ثبل 
ٍ                  ٧بمد مل يذىب، ٧بمد يذىب. عرفت إعراب الكلمة من ا٢بركة، إذف فاإلعراب أثر حينئذ ، ولو فائدة، لكن                                                                        
ً                        ُب القسم األوؿ ا٤ببِب كلو، ما معُب مبِب؟ أي أنو يلـز حركة واحدة ما تتغّب أبد ا مهما تغّب اإلعراب، فهل                                                                      

ألفاظ القسم األوؿ، ال، القسم األوؿ كلو  يتصور أف تؤثر ىذه األحكاـ اإلعرابية ولو ُب لفظ واحد من



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مبِب، فهل ٲبكن أف يتأثر منو شيء ُب اإلعراب ولو كلمة واحدة؟ ىل يتصور ذلك؟ طب ما الفائدة من 
ٍ                                                                 إدخاؿ اإلحكاـ اإلعرابية عليو حينئذ ؟ ما ُب فائدة، فلهذا مل يتقنو العرب، أما القسم الثاين وىو االسم منو                                 

يتغّب وستفيد من اإلعراب؟ ا٤بعرب أو ا٤ببِب؟ ا٤بعرب، أما ا٤ببِب من األ٠باء  معرب ومنو مبِب، ما الذي
ً                                                                              وا٤بضارع أيض ا ما يستفيداف لكن ىم القـو ال يشقى هبم جليسهم، فا٢بكم مشل الباب كلو؛ ألنك كما ٘بـز            

متو، طب ال ا٤بعرب ٘بـز ا٤ببِب، فأنت إذا قولت: ال تعلب. جزمت الفعل ا٤بضارع ا٤بعرب وال ما جزمتو؟ جز 
 تلعنب، أدخلت ا١بـز عليو وال ما أدخلت ا١بـز عليو؟ أدخلت ا١بـز عليو.

 إذف: فا١بـز دخل على ا٤بعرب وعلى ا٤ببِب من ا٤بضارع. 
ٌ                                                                 وإذا قولت: جاء ٧بمد . أدخلت الرفع على ٧بمد الفاعل، تقوؿ: جاء سيبويو. أدخلت الرفع على                   

 لرفع.سيبويو؟ أدخلتو؛ ألنو فاعل، والفاعل حكمو ا
إذف: فاألحكاـ أدخلتها العرب على األ٠باء وا٤بضارع؛ ألهنما يستفيداف منها، أي يتصور أف 
تستفيد األ٠باء وا٤بضارع وبقية الكلمات من ا٢بروؼ وا٤باضي واألمر ال يتصور ذلك وال ُب فرد من أفرادىا، 

 و٥بذا مل تدخل العرب األحكاـ اإلعرابية عليها.
 صحة ىذا التعليل واهلل أعلم.ىذا الذي قالوه، ويتجو 

 :األسئلة
 ...س:
كلمة اإلعراب ىذا مصطلح، ما معُب مصطلح؟ أي ٥با معُب عند ٝباعة من العلماء،  جـ:

ً                                                       اصطلحوا على ىذا ا٤بعُب، و٥با معُب لغوي أيض ا، معناىا ُب اللغة عند العرب ُب ا١باىلية التوضيح والتبيْب                                       
ء الكلمة حقها من حيث اإلعراب والبناء، واإلعراب عند النحويْب ىو واإلفصاح، ومعناىا عند ا٤بعربْب إعطا

تغيّب أواخر الكلمة؛ الختبلؼ العوامل الداخلة عليها، فعندما نقوؿ: اعرب ىذه الكلمة. فنحن نريد 
اإلعراب ٗبصطلح ا٤بعربْب. وعندما نقوؿ: ىذه الكلمة معربة أو مبنية. ىذا شرح النحويْب، ويظهر أف األمر 

بس فيو واضح، حٌب ُب اصطبلح النحويوف عندما يقوؿ لك: اعرب، اذىب. ليس ا٤بعُب ادخل اإلعراب ال ل



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

عليو، وإ٭با ا٤بعُب ما حقو من اإلعراب؟ تقوؿ: ما لو حق. أي ٧بمد لو حق، وىذا لو حق، تقوؿ: ما حقو؟. 
، تقوؿ: ما حقو؟. تقوؿ: حقو ألف لاير. وىذا ما حقو؟ أي ما ٯبب أف تقوؿ: ما حقو. وىو ما لو حقو

تقوؿ: ليس لو حق. كذلك اجتهد ما حقو من األحكاـ اإلعرابية؟ ليس لو حكم إعرايب، فبل منافاة بْب ذلك 
 وذلك.

 ...س:
ٍ                                                             ذىبوا: فعل ماض  ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على الضم، وواو ا١بماعة: فاعل ُب ٧بل رفع  جـ:              

مبِب على السكوف، وا٤باضي عند ٝبهور النحويْب وىو مذىب البصريوف وىو ا٤بذىب ا٤بنصور أنو مبِب على 
ً                                                                    الفتح دائم ا، فإذا قولت: ذىب. فهو مبِب على الفتح، وإذا قولت: ذىبوا. فهو مبِب على الفتح، وإذا قولت:           

ذىبتوا. فهو مبِب على الفتح، لكن ذىب مبِب على الفتح الظاىر، وذىبوا وذىبتوا مبِب على الفتح ا٤بقدر، 
ذىبوا: مبِب على الفتح ا٤بقدر منع من ظهوره اشتغاؿ احملل ٕبركة مناسبة، وذىبتوا: مبِب على الفتح ا٤بقدر 

ايل متحركات، ىذا مذىب البصريوف، وىو ا٤بذىب الذي منع من ظهوره السكوف الوجوب التخلص منو تو 
ذكره صاحبنا خالد األزىري ُب كتابو ىنا، وينسب إىل الكوفيوف أهنم قالوا: إنو يبُب على الفتح وعلى الضم 
وعلى السكوف. فمع ا١بمع يبُب الضم، ومع إذا اتصل ضمّب رفع متحرؾ يبُب على السكوف، ويبُب على 

                                        ً                       ، ىذا مذىب، وبعضهم يقوؿ: إف ىذا ليس مذىب ا للكوفيْب. ألنو ىو مذىب الفتح مثل ما سوى ذلك
تعليمي، أي إذا ناقشت الكوُب ُب ذلك يقوؿ: الصحيح أنو مبِب على الفتح، لكن من باب التسهيل على 
ا٤بتعلمْب نقوؿ ذلك. و٫بن ُب الشرح اإلٝبايل أخذنا ٗبذىب التعليم ُب ذلك، فإذا انتهينا وعدنا إىل كبلـ 

 . -إف شاء اهلل تعاىل-الشيخ خالد سنبْب ىذه األمور 
وقولت لكم من قبل: ا٤بنهج أف عند الشرح أشرح الشرح ا٤بتوسط للجميع، وعند األسئلة قد أتوسع 

 بعض التوسع فقط ٤بناسبة السؤاؿ، وال يدخل ُب الشرح.
 ...س:



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً            ال طبع ا تعترب با٢بركة األصلية؛ ألف ا٢بكم دائم ا لؤلصل، ما  جـ:                                  ً      :                            ً  تعترب بالطارئ، أي لو قلت مثبل 
 . : اجتهدي اليـو                                                                   ً                اجتهد. ىذا فع ألمر ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف، لكن لو قلت مثبل 
: أؿ: ىذه أو٥با ساكن، التقى ساكناف فتخلص منهما بتحريك األوؿ، ماذا  اجتهد: آخره ساكن، واليـو

ٍ             ً  بِب على السكوف، لكن السكوف حينئذ  ال يكوف ظاىر ا تقوؿ ُب إعراب: اجتهدي اآلف؟. اجتهد: فعل أمر م                               
منع من ظهوره ا٢بركة اجمللوبة للتخلص من التقاء الساكنْب، أي يدخل ُب باب ا٢بركات ا٤بقدرة، على 

                ً                                             السكوف ا٤بقدر منع ا من ظهور اشتغاؿ احملل ٕبركة التخلص من الساكنْب.
ُب الدرس القادـ أف نتعمق  -ء اهلل تعاىلإف شا-                            ً            نرجو أف يكوف ىذا ا٤بشروح مفهوم ا؛ لنستطيع 

         ً                                                                                         معكم قليبل  وأف ال تغرقوا إذا غرقوا، إذا دخلنا ُب البحر، ٫بن ما زالنا ُب النهر، وُب الدرس القادـ سنبدأ ُب 
 البحر، لذا من ال يعرؼ يسبح ليتجهز ٗبراجعة ما قيل وفهمو وحفظو.

 واهلل أعلم. 
  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٗاجمللس: 
وا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحيم، 

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،. 

ٍ         فالسبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكم ُب منصـر شهر شواؿ من سنة سبع  وعشرين                                                                          
 ىرية.وأربعمائة وألف ُب جامع الراجحي ٕبي ا١بزيرة ُب الدرس الرابع من دروس شرح األز 

 ُب الدرس ا٤باضي كنا تكلمنا على مسألتْب:
                َ            ا٤بسألة األوىل: عبلـ  يبُب ا٤ببِب. 

 ا٤بسألة الثانية: األحكاـ اإلعرابية. وتسمى أنواع اإلعراب.
ً                       أريد أف نتذكر ىاتاف ا٤بسألتاف بسرعة؛ ألف الكبلـ ٯبر بعضو بعض ا، وكبلمنا ُب ىذا الدرس  إف -                                                       

 على ما شرحناه ُب الدرس ا٤باضي، نستعْب باهلل ونبدأ با٤بسألة األوىل.           ً سيكوف مبني ا -شاء اهلل تعاىل
  َ                                                                           عبلـ  يبُب ا٤ببِب؟ قبل أف نطلب ا١بواب نتذكر أف ا٤ببنيات تكوف ُب ا٢بروؼ، وُب األفعاؿ، وُب 

ضي  األ٠باء، فاأل٠باء واألفعاؿ وا٢بروؼ كلها فيها مبنيات، فا٢بروؼ كلها مبنية، واألفعاؿ فيها تفصيل، فا٤با
كلو مبِب، واألمر كلو مبِب، وا٤بضارع يبُب إذا اتصلت بو نوف النسوة ونوف التوكيد، ويعرب فيما سوى ذلك، 
ً                                                                       وأما االسم ففيو أيض ا تفصيل، فاالسم معرب إال عشرة أ٠باء تكوف مبنية، طيب ىذه ا٤ببنيات من ا٢بروؼ                   

األفعاؿ أو ا٢بروؼ أو األ٠باء على أي ومن األفعاؿ ومن األ٠باء، على أي شيء تبُب؟ ا٤ببنيات سواء من 
حركة تبُب؟ على أي شيء تبُب؟ ال بد أف تراجعوا وٖباصة باب ا٤بعرب وا٤ببِب، القاعدة تقوؿ: إف ا٤ببِب يبُب 
ً                          على حركة آخره، ويستثُب من ذلك فعل األمر فبل يبُب على حركة آخره دائم ا. طيب ا٤ببِب يبُب على حركة                                                                

ُب على الفتح، ويبُب على السكوف، ويبُب على الكسر إال فعل األمر فيبُب على آخره فيبُب على الضم ويب
 أربعة أشياء، يبُب على حذؼ النوف، وحذؼ حرؼ العلة، وعلى الفتح، على السكوف.

 ىذا ملخص ما قلناه ُب ىذه ا٤بسألة.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً   حكاـ، ا٢بكم دائم ا ا٤بسألة الثانية: األحكاـ اإلعرابية. وال تغفلوا عن تسميتهم بأنواع اإلعراب باأل               
ً        ُب أمور الدنيا، أو أمور الدين، ا٢بكم دائم ا ال يصح إال إذا قاـ عليو دليل، وتذكروا ذلك دائم ا؛ ألنو                                                ً                                       

 سيفيدنا ُب النحو.
واألحكاـ اإلعرابية كل يعرؼ من صغّب وكبّب، وعامل وجاىل أهنا أربعة إال من غلب علمو ُب  

، ما تستحق أف نسأؿ النحو فلم يعرؼ ىذه ا٤بعلومة، األحكا ـ اإلعرابية أربعة: رفع، ونصب، وجر، وجـز
                          َ                                                            عنها، لكن الذي نسأؿ عنو عبلـ  تدخل ىذه األحكاـ اإلعرابية، فهل ىذه األحكاـ تدخل على الكلمات 
العربية أـ على بعضها؟ تدخل على بعضها ال على ٝبيعها، ما ىذا البعض الذي تدخل عليو األحكاـ 

                                                              ً             ً           كلها مبنية أو معربة تدخلها األحكاـ اإلعرابية، والفعل ا٤بضارع مبني ا كاف أو معرب ا، فاأل٠باء  اإلعرابية؟ األ٠باء  
                     ً             ً                            ً             ً         ً          كلها وا٤بضارع كلو معرب ا كاف أو مبني ا تدخلو األحكاـ اإلعرابية وجوب ا، أي ال ٘بد ا٠ب ا وال مضارع ا ليس لو 

بد أف يكوف لو حكم من ىذه األحكاـ                       ً         ً       ً       ً        حكم إعرايب، قد يكوف رفع ا أو نصب ا أو جر ا أو جزم ا لكن ال
 األربعة.

انتهينا من األ٠باء وا٤بضارع، ما شأف بقية الكلمات من ا٢بروؼ وا٤باضي واألمر؟ ما شأهنا من 
حيث األحكاـ اإلعرابية؟ ما سألت ما شأهنا من حيث اإلعراب والبناء، تقل: مبنية. صح، أنا أسأؿ ما 

تدخلها األحكاـ اإلعرابية الرفع والنصب وا١بر وا١بـز أـ ال تدخلها؟  شأهنا من حيث األحكاـ اإلعرابية؟ أي
ً        ىذه الثبلثة ال تدخلها بتات ا، أي ال ٘بد حرف ا لو حكم إعرايب، أو فعبل  ماضي ا أو فعل أمر، فهذا دائم ا يقوؿ                        ً     ً                      ً              ً                        

لو من اإلعراب.  ا٤بعربوف: إف إعراب ىذه األمور الثبلثة: ا٢بروؼ وا٤باضي واألمر، يكوف ُب إعراهبا ال ٧بل
وعرفنا ما معُب ال ٧بل لو من اإلعراب، ما معُب ال ٧بل لو من اإلعراب؟ إذا قلت عن كلمة ما: ال ٧بل ٥با 
، ما ُب عامل رفع يرفع فيكوف                                                                ً                           من اإلعراب. يعِب أف العوامل اإلعرابية ال تؤثر فيو وال تدخل عليو أصبل 

، حكمو الرفع، أو ينصب فيكوف حكمو النص، أو ٯبر ف يكوف حكمو ا١بر، أو ٯبـز فيكوف حكمو ا١بـز
فقولنا: ال ٧بل لو من اإلعراب. يعِب ليس لو حكم إعرايب؛ ألنو ال تدخلو العوامل اإلعرابية، ٖببلؼ االسم 

 وا٤بضارع فأهنما ال ينفكاف عن دخوؿ األحكاـ اإلعرابية عليهما.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، وتفصيبل  الرفع والنصب وا١بر وا١بـز يدخبلف      ً                            إٝباال  على األ٠باء وا٤بضارع لكن نريد         ً        ً                               ىذا إٝباال 
اآلف من حيث التفصيل، االسم ماذا يدخلو من ىذه األحكاـ األربعة؟ النصب وا١بر والرفع، وال جـز فيو، 
وا٤بضارع ماذا يدخلو من األحكاـ اإلعرابية؟ يدخلو الرفع والنصب وا١بـز وال جر فيو، كما قاؿ ابن مالك ُب 

 ألفيتو: 
 اجعلن إعراباوالرفع والنصب 

 

 السم وفعل ٫بو لن أىابا 
 

 واالسم قد خصص با١بر كما
 

 قد خصص الفل بأف ينجزما. 
 

 ىذا ملخص ما قلناه ُب ىذه ا٤بسألة، لندرس بعد ذلك إىل مسألتْب أرجو أف ننتهي منهما الليلة:
واجملزومات. أي النحو كلو                              ً                             ا٤بسألة األوىل: نريد أف نبْب إٝباال  ا٤برفوعات وا٤بنصوبات واجملرورات 

، أما إذا انتهينا منا تفصيبل  فقد انتهينا من النحو أو أغلب النحو، نريد                               ً                           ً                                          و٬بلص، لكن نريد أف نبينها إٝباال 
 -إف شاء اهلل تعاىل-                  ً                                                      فقط أف نأخذىا إٝباال  لكي نلقي نظرة عليها من علو، أما من حيث التفصيل فستأٌب 

رفوعات من األ٠باء وا٤بنصوبات واجملرورات وكذلك اجملزومات من األفعاؿ، ُب الفصل القادـ، نبدأ سندرس ا٤ب
؛ ألننا ذكرنا قبل قليل األحكاـ اإلعرابية، االسم يدخلو الرفع، فيكوف حكمو                         ً                                                                    لكن أريد أف نأخذىا إٝباال 
الرفع، طيب مٌب يكوف حكم االسم الرفع؟ ويدخلو النصب، مٌب يكوف حكم االسم النصب؟ ويدخلو ا١بر، 
مٌب يكوف حكم االسم ا١بر؟ وا٤بضارع كذلك يدخلو الرفع، فمٌب يكوف حكمو الرفع؟ ويدخلو النصب، 

، أما بالتفصيل فسيأٌب  ؟ إٝباال  ، فمٌب يكوف حكمو ا١بـز إف -                                                          ً                     فمٌب يكوف حكمو النصب؟ ويدخلو ا١بـز
 بيانو ُب حينو. -شاء اهلل تعاىل

وف من الفعل ا٤بضارع، ىل تكوف من ا٢بروؼ؟ ما نبدأ با٤برفوعات: ا٤برفوعات تكوف من األ٠باء وتك
ُب حروؼ مرفوعة، وا٤باضي واألمر كذلك، فا٢بروؼ وا٤باضي واألمر ال تكن مرفوعة؛ ألف األحكاـ اإلعرابية 

 ال تدخل عليها، أنا ال أمل من تكرار القواعد العامة.
     ً      ً     ذكر مع ا شيئ ا من إذف: فا٤برفوعات تكوف من األ٠باء، وتكوف من الفعل ا٤بضارع، دعونا نت

                               ً    ا٤برفوعات، أي مٌب يكوف االسم مرفوع ا؟:
                                ً             األوؿ: الفاعل. إذا وقع االسم فاعبل  فحكمو الرفع.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً   الثاين: ا٤ببتدأ. االسم إذا وقع مبتدأ فحكمو عند العرب الرفع أيض ا.                                                            
 الثالث: خرب ا٤ببتدأ. كذلك مثل ا٤ببتدأ.

 الرابع: اسم كاف وأخواهتا.
 . ا٣بامس: نائب الفاعل

 واأل٠باء ا٣بمسة أ٠باء تكوف مرفوعة ومنصوبة و٦برورة.
 السادس: خرب أف وأخواهتا.

 السابع: التابع ٤برفوع. 
 .  الثامن: الفعل إذا مل يسبق بناصب وال ٔباـز

فهذه كل ا٤برفوعات ُب اللغة العربية، فاألفعاؿ ُب اللغة العربية أ٠باء وأفعاؿ مضارعة، فمن األ٠باء، 
؛ ألف النحو مرتب أيض ا، سنبدأ أوال  با٤برفوعات ُب ا١بملة اال٠بية، ٍب ا٤برفوعات ُب ا١بملة دعونا نرتبها  ً             ً                                             قليبل                    ً    

الفعلية، ٍب ا٤برفوعات ا٤بشَبكة، ا٤برفوعات ُب ا١بملة اال٠بية، ا٤ببتدأ، وخرب ا٤ببتدأ، واسم كاف وأخواهتا، وخرب 
يها، الفاعل، ونائب الفعاؿ، ٍب تأٌب أشياء مشَبكة إف وأخواهتا، ٍب ننتقل إىل ا١بملة الفعلية، ا٤برفوعات ف

                                                          ً      ً                            التوابع للمرفوع، فا٤برفوعات من األ٠باء سبعة فقط، مهما وجدت ا٠ب ا مرفوع ا حكمو الرفع فبل ٱبرج عن ىذه 
إف شاء اهلل -السبعة، طيب من أيها؟ ىذا ٰبتاج إىل تفصيل ودراسة لكل باب من ىذه األبواب ستأٌب 

كن أنت عرفت حكم الرفع اآلف، وعرفت عنو ال ٱبرج عن ىذه األبواب السبعة، ىذه فيما بعد، ل -تعاىل
                  ً                ، ا٤بضارع يكوف مرفوع ا ُب حالة واحدة -إف شاء اهلل تعاىل-مرحلة متقدمة جيدة، التفصيبلت تأٌب ُب حينها 

، نعود إليها بسرعة، ا٤برفوعات  ، إذا مل يسبق بناصب وال جاـز  من األ٠باء سبعة: إذا ٘برد من الناصب وا١باـز
األوؿ: ا٤ببتدأ. ا٤ببتدأ اسم، وإذا أردت أف تعرب االسم كيف تعرب إعرابو؟ كيف تبدأ إعرابو؟ ماذا 
تذكر ُب إعرابو؟ تنظر إىل ماذا إذا أردت أف تعرب االسم؟ ما تقوؿ: اسم. أو تقوؿ: اسم إشارة. أو تقوؿ: 

أل٠باء، فلهذا أكثر النحو يدور على األ٠باء هبذه علم. وإ٭با تنظر إىل موقعو ُب ا١بملة، وىذه خاصية ا
ا٣باصية، ما ىذه ا٣باصية؟ توارد ا٤بعاين عليها، أما األفعاؿ وا٢بروؼ ما تتوارد عليها ا٤بعاين، األ٠باء ىو اسم 

 واحد لكنو ٱبتلف معناه باختبلؼ موقعو ُب ا١بملة.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

: اسم يقبل التنوين، ا٣بائف:  ٌ                            مثاؿ: خائف. فخائف اسم، خائف   اسم يقبل أؿ.                          
 فكلمة خائف ٱبتلف معناىا باختبلؼ موقعها ُب ا١بملة.

: فاعل، والفاعل عند النحويوف ىو االسم الذي  ، وا٣بائف  . ىرب: فعل ماض  ُ                                           مثاؿ: ىرب ا٣بائف          ٍ               ُ               
يدؿ على من فعل الفعل، فالذي فعل ا٥بروب ا٣بائف، ا٣بائف ساكن مل يرقد، لكن ما الذي يدؿ عليو من 

.قولنا: ىرب  ؟. ىذا االسم، االسم ا٣بائف يدؿ على ذاؾ الفاعل، فيسمى عند النحويوف فاعبل  ُ                                                                    ً ا٣بائف       
. ا٣بائف: اسم، ما عبلقتو بالفعل ىنا؟ ىل فعل الرؤية أو وقعت عليو الرؤية؟  َ                                                                       مثاؿ: رأيت ا٣بائف                 

مرة صار وقعت عليو، فاعل أو مفعوؿ، رائي أو مرئي؟ مرئي مفعوؿ، ىو نفسو ا٣بائف، ا٣بائف ىذا االسم 
    ً               ً                                                                     فاعبل  ومرة صار مفعوال  وىو ما حصو شيء، لكن تغّبت عليو ا٤بعاين، مرة ورد عليو معُب الفاعلية فصار 

، وسيأٌب عليو معاف  كثّبة. ، ومرة ورد عليو معُب ا٤بفعولية فصار مفعوال  ِ       فاعبل                  ً                                       ً     
ٌ     ً                                                      مثاؿ: جاء ٧بمد  خائف ا. ما معناه ىنا ُب ا١بملة؟ ما موقعو؟ ما فائدتو؟ ما وظيف تو؟ ماذا بْب؟             

، ورد     ً                                                                                 ً      خائف ا: بْب حالة ٧بمد، ىيئة ٧بمد وقت اجمليء، واالسم الذي يبْب ا٥بيئة ا٢بالة يسميو النحويوف حاال 
عليو معُب الفاعلية وا٤بفعولية وا٢بالية، ىو اسم واحد خائف.، فإذا أردت تعرؼ إعراب االسم أو أردت أف 

 ا١بملة، أو نقوؿ: من ا١بلمة. وقع ُب أي مكاف من ا١بملة. تعربو أو أردت أف تبدأ بإعرابو تبْب موقعو ُب
. ىذا ا٣بائف اسم وقع ُب أي مكاف ُب ا١بملة؟ ُب ابتدائها، واالسم إذا وقع  ٌ                                                                  مثاؿ: ا٣بائف  ىارب       ُ           

 ُب ابتداء ا١بملة يسميو النحويوف مبتدأ، ىذا ا٤ببتدأ.
الفائدة، لكن تقوؿ: ٧بمد ا٣بائف. واالسم إذا أكمل فائدة ا٤ببتدأ، تقوؿ: ٧بمد. ما بالو؟ ما ٛبت 

 أي ٧بمد ىو ا٣بائف، وىنا ا٣بائف خرب؛ ألنو ٛبم فائدة ا٤ببتدأ، وا٣برب ا١بزء ا٤بتم الفائدة.
 وإذا دخلت عليو كاف وأخواهتا.

                     ً                     مثاؿ: كاف ا٣بائف ىارب ا. فهو اسم كاف مرفوع.
 وإذا وقع خرب إف وأخواهتا.

. فهو خرب إف م ُ              مثاؿ: إف ٧بمد ا ا٣بائف         ً  رفوع.           



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. ىذا  . وقلنا: ىرب ا٣بائف  ُ       كلمة واحدة تواردت عليها ا٤بعاين، وقلنا قبل قليل: ىذه أربعة معاف                    ِ                                                             
 فاعل.

. ىو سكن لكن من سكنو؟ ما تدري، الفاعل ٦بهوؿ، إذف س كن مبِب  ُ        مثاؿ: س كن ا٣بائف                                                   ُ         ُ       
مفعوؿ، ا٤بعُب  للمجهوؿ، ويقاؿ: مبِب للمفعوؿ. سكن: فعل مبِب للمجهوؿ، وا٣بائف: ليست فاعل، وليس

ىو ا٤بفعوؿ، لكن أين الفاعل؟ ما فيو، والفاعل ما يستغُب عنو، كيف ٫بل ا٤بشكلة، ا٣بائف مفعوؿ، ولكن 
                                                                       ً         ً          الفاعل غّب موجود وىو عمدة، فنأٌب با٤بفعوؿ ونضعو مكاف الفاعل، ونسميو ال فاعبل  وال مفعوال  بو، وإ٭با 

 نسميو نائب فاعل.
ٍ               فهذه ست معاف  تتوارد على اال   سم.           

                                                      ً                                        وا٤برفوع السابع من األ٠باء التوابع، التوابع إذا تبعت مرفوع ا فإهنا تكوف مثلو مرفوعة، التوابع تأٌب ُب 
               ً                  آخر النحو غالب ا وىي أربعة أبواب:

 األوؿ: النعت.
 الثاين: العطف.
 الثالث: البدؿ.
 الرابع: التوكيد.

ات النحو، أي بقية أبواب ٥با شخصية ىذه أربعة أبواب تتميز ٗباذا؟ ٤باذا ٠بيت التوابع؟ ىذه إمع
مستقلة، ٥با حكم ثابت تنفرد بو، فا٤ببتدأ حكمو الرفع تقدـ أو تأخر، والفاعل حكمو الرفع، وا٤بفعوؿ بو 
حكمو النصب، وا٢باؿ حكمو النصب، وا٤بضاؼ إليو حكمو ا١بر، وىكذا كل اسم لو حكم إذا وقع ُب 

 ثابت، ٥با حكم إعرايب، لكن ليس ٥با حكم إعرايب ثابت، ليس موقع إال ىذه التوابع فليس ٥با حكم إعرايب
                                                  ً                ً              ً             ٥با كلمة ثابتة، وإ٭با تتبع ما قبلها، إف متبوعها مرفوع ا رفعت أو منصوب ا نصبت أو ٦برور ا جرت، ىذا ُب 

                         ً        األ٠باء، حٌب ُب الفعل إف ٦بزوم ا جزمت.
ٌ                                            مثاؿ: جاء ٧بمد . جاء: فعل، و٧بمد: فاعل، والفاعل حكمو الرفع.              

 لو جئنا بالنعت أو الصفة ونعتنا ٧بمد ووصفناه.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ُ                                                             مثاؿ: جاء ٧بمد الفاضل . ٧بمد: فاعل، والفاضل: نعتو أو صفتو، يقاؿ: نعت مرفوع، أو صفة                     
 مرفوعة. فأنا وصفت ٧بمد بالفاضل.

                    ً  ولو جعلنا ٧بمد منصوب ا.
ا الفاضل . ٧بمد ا: مفعوؿ بو منصوب. ً                   مثاؿ: رأيت ٧بمد       َ         ً               

 ا.                  ً ولو جعلنا ٧بمد ٦برور  
. الفاضل اآلف نعت لو حكم ولكنو ليس حكم ا ثابت ا. ً       ً  مثاؿ: سلمت على ٧بمد  الفاضل                                       ِ        ٍ                   

                                                      ً                                    ىذه التوابع، التوابع ٥با أحكاـ إعرابية، لكنها ليست أحكام ا ثابتة، ولكن تتبع ما قبلها، فلهذا 
، ٝبعت مع بعض و٠بيت بالتوابع، فبهذا: يدخلها حكم الرفع، وحكم النصب، وحكم ا١بر، وحكم ا١ب ـز

ً              و٥بذا: ستذكر ُب ا١بميع، ستذكر ُب ا٤برفوعات، وُب ا٤بنصوبات، وُب اجملرورات، وستذكر أيض ا ُب اجملزومات،                                                                           
 وإف كاف ال يهمِب ذكرىا ُب اجملزومات.

 ا٤برفوع من الفعل ا٤بضارع.                             َ ٤برفوعات السبعة من األ٠باء، بقي  ىذه ا
 ارفع مضارًعا إذا ٯبرد

 

 من ناصب وجاـز كػ )تسعد( 
 

، إذا مل يسبق ال بناصب وال ٔباـز فحكمو  مٌب يرفع الفعل ا٤بضارع؟ إذا ٘برد من الناصب وا١باـز
 الرفع.

ا يعبد ربو، أو إف ٧بمد ا  ً                      ً  مثاؿ: ٧بمد  يعبد ربو، أو يعبد ٧بمد ربو، أو يعبد ربو ٧بمد ، أو رأيت ٧بمد               ٌ                                            ٌ         
 فيكوف حكمو الرفع. يعبد ربو. يعبد: ُب كل ىذه األمثلة غّب مسبوؽ ال ٔباـز وال بناصب،

    ً                                                                  وطبع ا ىذا سيتطلب منا أف نعرؼ جواـز ا٤بضارع ونواصب ا٤بضارع وسيأٌب ٥با ذكر. 
ً                                   ننتقل إىل ا٤بنصوبات، عرفنا أف ا٤بنصوبات تكوف أيض ا ُب األ٠باء وتكوف ُب األفعاؿ ا٤بضارعة،                                              

ً                                                   وا٤بنصوبات كثّبة جد ا، والنصب ُب العربية ىو طريقها البلحب، أو كما يقولوف : ىو مهيع العربية. وا٤بهيع                 
                                   ً                                                      ىو الطريق الواسع، والعربية تنزع كثّب ا إىل النصب، فلهذا ا٤بنصوبات كثّبة، ووقع فيها خبلؼ كثّب بْب 
النحويْب، وال عجب ُب ذلك فأف النصب ىو أخف حركات االسم، النصب حركتو أو عبلمتو األصلية 

                                  ً            من ا٤بتكلم إال أف يفتح فمو ويدفع ىواء ، إذا فتحت الفتحة، والفتحة ىي أخف ا٢بركات؛ ألهنا ال تتطلب 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

             ً                                                                        فمك ودفعت ىواء  تتكوف الفتحة، ٖببلؼ الضمة عبلمة الرفع، والكسرة عبلمة ا١بر فأهنا ٙبتاج إىل شيء 
                                                                    ً               من ا٤بعا١بة، فلهذا تنزع العرب ُب كبلمها إىل النصب لكي يكوف أكثر كبلمها خفيف ا، ولن ٫بصر كل 

ود ا٣ببلؼ ُب بعضها ولكن دعونا نتذكر أشهر ا٤بنصوبات من األ٠باء، أي مٌب ا٤بنصوبات لكثرهتا ولوج
                ً                            يكوف االسم منصوب ا؟ مٌب يكوف االسم حكمو النصب؟:

                      ً                            األوؿ: إذا وقع االسم خرب ا لكاف وأخواهتا. فحكمو النصب.
 الثاين: اسم إف أخواهتا.
 الثالث: إذا كاف حاؿ.

 النصب.الرابع: ا٤بستثُب ُب أكثر صوره. حكمو 
 ا٣بامس: ا٤بفعوؿ ألجلو.

 السادس: ا٤بفعوؿ بو.
 السابع: توابع ا٤بنصوب.

 الثامن: التمييز.
 التاسع: ا٤بفعوؿ ا٤بطلق.

 العاشر: ا٤بفعوؿ معو.
 ا٢بادي عشر: ا٤بنصوبات من األ٠باء.

 الثاين عشر: ا٤بفعوؿ فيو. وىو ا٤بسمى ظرؼ الزماف وظرؼ ا٤بكاف.
للجنس. وإف كاف يدخلوهنا ُب إف وأخواهتا، يعدوهنا من أخوات إف الثالث عشر: اسم ال النافية 

 لكن يفصلوهنا بباب لتميزىا ببعض األحكاـ.
وا٤بنادى داخل ُب ا٤بفعوؿ بو؛ ألف ا٤بنادى حكمو النصب ألنو مفعوؿ بو، فإذا قولت: يا ٧بمد. أي 

ً   أدعو ٧بمد ا.         
اال٠بية خرب كاف وأخواهتا، واسم إف  ىذه أشهر ا٤بنصوبات، دعونا نعدىا بسرعة، ىناؾ ُب ا١بملة

وأخواهتا، ىذه ا١بملة اال٠بية، وا١بملة الفعلية فيها ا٤بفاعيل ا٣بمسة: ا٤بفعوؿ بو، وا٤بفعوؿ فيو، وا٤بفعوؿ 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ألجلو، وا٤بفعوؿ معو، وا٤بفعوؿ ا٤بطلق، ٍب تأٌب ا٤بنصوبات ا٤بشَبكة بْب ا١بملتْب اال٠بية والفعلية كا٢باؿ 
ُب ُب أغلب صوره، ىذه عشرة، فهذه أغلب أو أشهر ا٤بنصوبات تتلوىا التوابع، التابع والتمييز وا٤بستث

ً                  ٤بنصوب، وليس ىذا حصر للمنصوبات؛ ألف ا٤بنصوبات كثّبة فيها خبلؼ، وأيض ا ٱبتلفوف ُب عدىا،                                                               
كن بعضهم قد يفصل فيميز ا٤بنادى واسم ال النافية للجنس، فتكوف كثّبة، وبعضهم ٱبتصر فتكوف قليلة، ل

 ىذه أشهر ا٤بنصوبات من األ٠باء.
وا٤بنصوب من الفعل ا٤بضارع ىو الفعل ا٤بضارع إذا سبق بناصب، إذا سبق بأداة نصب، نلقي نظرة 

 سريعة على ىذه ا٤بنصوبات من األ٠باء والفعل ا٤بضارع.
ية، ترفع األ٠باء ا٤بنصوبة قلنا: خرب كاف وأخواهتا. سيأٌب أف كاف وأخواهتا من نواسخ ا١بملة اال٠ب

 ا٠بها وتنصب خربىا، فخربىا من األ٠باء ا٤بنصوبة.
، كاف ربك قدير ا. ٌ      ً              ً  مثاؿ: كاف ٧بمد  فاضبل               

ا٤بنصوب الثاين: اسم إف وأخواهتا. سيأٌب ُب النواسخ أف من النواسخ إف وأخواهتا، وتعمل عكس 
 عمل كاف وأخواهتا، أي ترفع خربىا وتنصب ا٠بها.

ٌ        مثاؿ: إف ٧بمد ا فاضل ، إف رب       ً       ٌ  ك قدير .           
ا٤بنصوب الثالث، والرابع، وا٣بامس، والسادس، والسابع: ا٤بفاعيل ا٣بمسة. وىي ا٤بفعوؿ بو، وفيو، 

 ولو، ومعو، وا٤بطلق، ىذه ٟبسة مفاعيل ورودىا كثّب ُب الكبلـ ومعانيها متقاربة، وكلها قيود على الفعل.
َ                                   مثاؿ: أكـر أخي األستاذ . ىذا فعل، ٝبلة فعلية، إذا جاء الفع ل فهو ا٤بلك، ىو العامل، ىو                     

ا٤بسيطر على ا١بملة، ىو الذي يسيطر على كل ما بعده حٌب تنتهي ٝبلتو، ىذا الفعل، فلهذا يعده النحويوف 
أقوى العوامل، أقوى عامل يعمل ىو الفعل، فلهذا إذا جاء سيطر على ا١بملة حٌب تنتهي، فّبفع مرفوعاهتا، 

إعراب ما بعد الفعل قرب منو أو بعد، فانظر إىل عبلقتو هبذا وينصب منصوباهتا، وإذا أردت أف تعرؼ 
الفعل، ما عبلقتو هبذا الفعل؟ أكـر أخي األستاذ، ما عبلقة أخي باإلكراـ؟ ىو الذي فعلو فاعل، ما عبلقة 
األستاذ باإلكراـ؟ ىو الذي وقع عليو اإلكراـ فهو مفعوؿ، فاألستاذ: مفعوؿ بو، ٤باذا؟ ألنو الذي وقع عليو 

إلكراـ، وإف شئتم الدقة فنقوؿ: األستاذ ىو االسم الذي بْب من وقع اإلكراـ عليو. اآلف بينت الفاعل ا
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وبينت من وقع عليو الفعل، ا١بملة صحيحة؟ نعم، كافية؟ نعم، كاملة؟ نعم، أكـر أخي األستاذ، انتهينا، 
لسبب الذي من أجلو فعل أخوؾ بعضهم يريد أف يقيد الفعل بقيود، لك أف تقيده ٗبا شئت، أردت أف تبْب ا

اإلكراـ، ٤باذا فعل أخي اإلكراـ؟ أردت أف تبْب السبب، فإذا أردت أف تبْب السبب تأٌب باسم منصوب 
            ً      تسميو مفعوال  ألجلو.

                          ً           ً                           ً                   مثاؿ: أكـر أخي األستاذ احَبام ا لو. احَبام ا: اسم منصوب، ما عبلقة احَبام ا باإلكراـ؟ االحَباـ 
                    ً                     ً                          يسميو النحويوف مفعوال  ألجلو أو لو، أو مفعوال  من أجلو، وىو االسم ا٤بنصوب  ىو سبب أو علة اإلكراـ،

                                                      ً                               ً       الذي يبْب سبب أو علة الفعل، أكـر أخي األستاذ، ٤باذا؟ احَبام ا لو، طيب أكـر أخي األستاذ احَبام ا لو، 
راـ، أو يبْب مكاف انتهت ا١بملة، أتى متكلم آخر يريد أف يقيد الفعل بقيود أخرى، يريد أف يبْب زماف اإلك

                      ً           اإلكراـ، أو يبينهما ٝبيع ا، لو ذلك.
، ما عبلقة اليـو ُب ىذه ا١بملة باإلكراـ؟ ما  . أكرمو اليـو                           ً                                                                مثاؿ: أكـر أخي األستاذ احَبام ا لو اليـو
عبلقتها با٤بلك بالعامل با٤بتحكم ُب ا١بملة الفعلية؟ عبلقة اليـو باإلكراـ أنو يبْب الزماف الذي وقع اإلكراـ 
: اسم منصوب مفعوؿ اإلكراـ فيو، اختصرىا  فيو، مٌب وقع اإلكراـ؟ وقع اإلكراـ ُب ىذا الزماف، واليـو

 النحويوف فقالوا: مفعوؿ فيو. أي مفعوؿ الفعل فيو.
                          ً                                                             مثاؿ: أكـر أخي األستاذ احَبام ا لو اليـو أماـ ا٤بسجد. أماـ: اسم يدؿ على مكاف، ما عبلقة أماـ 

ا٤بكاف باإلكراـ؟ يبْب ا٤بكاف الذي فعل اإلكراـ فيو، إذف أماـ مفعوؿ اإلكراـ ُب  باإلكراـ؟ ما عبلقة ىذا
مكانو، ٱبتصره النحويوف ٗبفعوؿ فيو، أي مفعوؿ الفعل فيو، وبعضهم يدقق العبارة فيقوؿ عن ا٤بفعوؿ فيو: 

اف وىو ظرؼ إذا دؿ على الزماف ظرؼ زماف، وإذا دؿ على ا٤بكاف ظرؼ مكاف. فا٤بفعوؿ فيو ىو ظرؼ الزم
 الزماف، أماـ: ظرؼ مكاف منصوب وعبلمة نصبو الفتحة، وىو مضاؼ، وا٤بسجد: مضاؼ إليو.

 ا٤بفعوؿ معو وا٤بفعوؿ ا٤بطلق.    َ بقي  
 ا٤بفعوؿ معو أي ا٤بفعوؿ الفعل معو.
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مثاؿ: استذكرت. من الذي استذكر؟ ا٤بتكلم، أخربت أنك استذكرت، ولو أردت أف تبْب الشيء 
معك وأنت تفعل ىذا الفعل، ىو ما فعل ىذا الفعل الذي فعلتو، ما عبلقتو بفعلك؟ ما                ً الذي كاف موجود ا

                      ً                     فعلو، ولكنو كاف موجود ا ُب أثناء فعلك الفعل.
مثاؿ: استذكرت وا٤بصباح. ىل ا٤بصباح فعل معك االستذكار لنقوؿ: إنو معطوؼ عليك؟. ا٤بصباح 

                 ً                          ستذكار؟ كاف موجود ا معك ُب أثناء وقوع الفعل، فعل االستذكار؟ ال، طب ما عبلقة ا٤بصباح بالفعل اال
                                           ً                                            ا٤بصباح مفعوؿ االستذكار معو، أي مع وجوده، قدٲب ا كانوا كذلك قبل أف تستقر ا٤بصطلحات، يقولوف: 
ا٤بصباح ما فعل االستذكار، وإ٭با ا٤بصباح مفعوؿ االستذكار مع وجوده. ٍب بعد ذلك اختصروىا فقالوا: 

وؿ معو. أي االسم ا٤بنصوب الذي يبْب ا٤بفعوؿ الفعل مع وجوده الذي كاف مفعوؿ معو. فإذا قيل: مفع
      ً                         موجود ا عندما فعل الفاعل الفعل.

 مثاؿ: سرت والصحراء. أي كانت موجودة معي وأنا أسّب.
 مثاؿ: سريت والقمر. 

وىكذا، ىذا يسمى مفعوؿ معو، نقوؿ: ٥بذا ينتصب. ألنو لو فعل معك الفعل، لو أنو شاركك ُب 
ٌ             عل ٛبام ا لكاف ينبغي أف تعطفو عليك، أو تعطفو على الفاعل، فتقوؿ: استذكرت أنا و٧بمد ، سافرت أنا الف                                                                         ً     

. وىكذا. ٌ         وخاؿ      
 من ا٤بفعوالت، ويقاؿ: ا٤بفاعيل. ا٤بفعوؿ ا٤بطلق، وىذا أسهلها.    َ بقي  

                          ً                          ً                        ً          مثاؿ: أكـر أخي األستاذ احَبام ا لو اليـو أما ا٤بسجد إكرام ا. ىل ىناؾ عبلقة بْب إكرام ا والفعل 
؟ أو ليس بينهما عبلقة؟ بينهما عبلقة ال شك، ما نوع ىذه العبلقة؟ ىل ىي عبلقة معينة ٧بددة؟ أـ  أكـر

ينت مكانو أو زمانو أو الذي ال؟ بينهما عبلقة ولكنها ليست عبلقة معينة ٧بددة بينت سبب الفعل، أو ب
                   ً                                                                     وقع عليو، ما بْب شيئ ا من ذلك، لكن بينهما عبلقة، ما ىذه العبلقة؟ ٦برد عبلقة، أو مطلق عبلقة، أو 
                         ً    ً                                                           عبلقة مطلقة، فيسمونو مفعوال  مطلق ا، ا٤بفعوؿ ا٤بطلق ىو الذي بينو وبْب الفعل مطلق عبلقة، أي عبلقة 

          ً                             ً                    العبلقة طبع ا تأٌب ألنو مصدر الفعل، ولو طبع ا فوائد: يؤكد، ويبْب مطلقة ليست عبلقة معينة ٧بددة مقيدة، و 
                                                                ً       ً                           عدده، أو يبْب نوعو، لو فوائد، وٲبكن لو أردنا تعريف تعليمي ليس تعريف ا علمي ا، التعريف العلمي يبْب أغلب 
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      ً  لك كثّب ا ا٤بفعوالت ا٤بطلقة، نقوؿ: ا٤بفعوؿ ا٤بطلق ىو ا٤بصدر بعد فعلو. تعريف تعليمي، أي يبْب ويكشف 
                                                          ً                          من ا٤بفاعيل ا٤بطلقة، ىو ا٤بصدر بعد فعلو، إذا جاء ا٤بصدر منصوب ا بعد فعلو فهو مفعوؿ مطلق.

ً      مثاؿ: حصدت الزرع حصد ا، وأكرمت زيد ا إكرام ا، وجاىدىم بو جاىد ا، و                    ً       ً              ً }َكل َم الل ُو ُموَسى                    
 ىذه كلها مفاعيل مطلقة.[. َٗٙٔتْكِليمًا{ ]النساء: 

 ىذه ا٤بفاعيل.
: ا٢باؿ. نعرؼ أنو االسم الذي يبْب ا٥بيئة أو ا٢بالة، وىو يشتبو  -ا٤بنصوب الثامن-ن ا٤بنصوبات وم

   ً                                                                                       كثّب ا بالنعت أو الصفة، بل أنو ُب أغلب صوره ىو الصفة نفسها، ولكنها صفة أو نعت خالفت ا٤بتبوع ُب 
 التعريف.

، و٧بمد : فاعل، وا٣بائف:  ٌ                 مثاؿ: جاء ٧بمد  ا٣بائف. جاء: فعل ماض        ٍ                     ٌ ا٣بائف ىنا ٰبمل وصف،             
ً                                                                 و٧بمد معرفة ىنا، وا٣بائف أيض ا معرفة، فاتفقا ُب التعريف فنقوؿ: إف ا٣بائف ىنا صفة أو نعت. الصفة                           

 ٗبعُب نعت؛ ألهنا متفقة ُب التعريف.
. جاء: فعل، ورجل: فاعل، وخائف: نعت؛ ألف رجل نكرة، وخائف   ٌ                                                         مثاؿ: جاء رجل  خائف       ٌ             

 نعت أو صفة.كذلك فاتفقا ُب التنكّب فتكوف 
 فإذا اتفقا ُب التعريف أو التنكّب فنقوؿ: نعت أو صفة. فإذا اختلفا؟.

ٌ     ً                                                               مثاؿ: جاء ٧بمد  خائف ا. ٧بمد معرفة، وخائف نكرة، فخائف ىنا حاؿ، فا٢باؿ ُب أغلب صوره ىو              
 النعت إذا مل يوافق متبوعو ُب التعريف والتنكّب، وىذا ُب أغلب صور ا٢باؿ.

الناضجة. أكلت: فعل وفاعل، والفاكهة: مفعوؿ بو، والناضجة: نعت؛ ألهنا مثاؿ: أكلت الفاكهة 
 اتفقت مع الفاكهة ُب التعريف.

 مثاؿ: أكلت فاكهة ناضجة. ناضجة: نعت.
 مثاؿ: أكلت الفاكهة ناضجة: ناضجة: حاؿ.

 مثاؿ: أكلت البشر األٞبر. األٞبر: نعت.
 نوف؛ ألهنا ٩بنوعة من الصرؼ.              ً                             مثاؿ: أكلت بشر ا أٞبر. أٞبر: نعت، وأٞبر ىنا ال ت
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 مثاؿ: أكلت البشر أٞبر. أٞبر: حاؿ.
 ىذا ا٢باؿ، يبقى التمييز وا٤بستثُب.

                                                                                   ً       التمييز ىو أف تأٌب كلمة مبهمة ٥با أنواع، ما تعرؼ النوع ا٤براد منها حٌب يأٌب التميز منصوب ا فيبْب 
 ىذا النوع ا٤براد.

                                  ً             ة، ما تعرؼ ىذا النوع حٌب تقوؿ: كتاب ا. لو أنواع                       ً                      مثاؿ: عندي عشروف كتاب ا. عشروف ٥با أنواع كثّب 
                                                                                         ً   كثّبة من ىذه األنواع الكتب، فلهذا تكشف التمييز ٗبن؛ ألف االسم ا٤ببهم قبلو سبب إهبامو أف لو أنواع ا، 
                                             ً                                       ً        ال تعرؼ النوع ا٤براد حٌب يأٌب التمييز ا٤بنصوب مبين ا ٥بذا النوع، فإذا قولت: عندي عشروف كتاب ا. ىو ُب 

 عندي عشروف من الكتب. ا٤بعُب
ً               ً             مثاؿ: اشَبيت مَب ا قماش ا. أي اشَبيت مَب ا من القماش.       ً               

. أي اشَبيت منوين من العسل. وىكذا.                       ً                                 مثاؿ: اشَبيت منوين عسبل 
فالتمييز ىو اسم منصوب يبْب أو يكشف إهباـ ما قبلو وكشفو ٥بذا اإلهباـ على معُب منو، ىذا ىو 

 التمييز ُب أغلب صوره.
 تثُب.يبقى ا٤بس

ا٤بستثُب ُب شرحو العاـ واضح؛ ألنو ا٤بسبوؽ بأداة استثناء، وأشهر أدوات االستثناء إال، واألصل فيو 
إف -النصب، فلهذا ىو منصوب ُب أكثر صوره، وسيأٌب بياف ىذه الصور، وما ٯبوز فيها ُب باب االستثناء 

 .-شاء اهلل تعاىل
لتوابع التابعة للمنصوب شرحناىا من قبل، ليبقى واآلف انتهينا من ا٤بنصوبات من األ٠باء؛ ألف ا

 الفعل ا٤بضارع ا٤بنصوب.
الفعل ا٤بضارع ا٤بنصوب قلنا: إنو ينصب إذا سبق بأداة نصب. ا٤بضارع إذا سبق بأداة نصب فيكوف 
              ً                                                                       حكمو النصب، طبع ا ال بد أف نعرؼ ىذه النواصب، وال حيلة لنا معها إال ا٢بفظ، ُب أشياء ٙبفظ، وُب 

لسانو وقلمو من ا٣بطأ                                َ يو الفهم ٤بن أراد أف يفهمو ليقي  كفي فيها الفهم، وكثّب من النحو يكفي فأشياء ي
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والذلل، لكن ىناؾ أشياء ال بد ٥با من ا٢بفظ كنواصب ا٤بضارع، ال بد أف ٙبفظها، تتقنها لكي ال تلتبس 
 ٝبهور النحويْب أربعة:  بغّبىا، ونواصب ا٤بضارع عند ٝبهور النحويْب، عند البصريْب وتبعهم على ذلك

. بفتح ا٥بمزة وسكوف النوف، وانتبو حٌب ال تلتبس بػ )إف(، فهذه جازمة؛ ألهنا شرطية، وال  ْ                                                                                األوؿ: أ ف   َ      
                                                                                        تلتبس بػ )أف ( أو )إف (، فهذا حرفاف ناسخاف ٨بتصاف باأل٠باء يدخبلف على ا١بملة اال٠بية، أي ٨بتصاف 

ْ                    باأل٠باء، أما أف  وإف ا٣بفيفتاف ٨بتصاف باألفعاؿ، فػ )أف( ينصب ا٤بضارع، و )إف( ٯبـز ا٤بضارع، فاضبط               
 أشهر وأقوى النواصب.ىذه األمور كي ال تلتبس عليك، وىذا الناصب ىو 

 الثاين: لن.
 الثالث: كي.
 الرابع: إذف.

 مثاؿ: لن أٮبل، وجئت كي أتعلم، وأحب أف أجتهد.
: سأجتهد ُب دروسي. فأقوؿ لك: إذف تنجح بإذف اهلل.            ً                                              وتقوؿ مثبل 

ىذه األفعاؿ منصوبة ألهنا جاءت بعد أف ولن وكي وإذف، ونصب ا٤بضارع لو باب مستقل، وىو 
 واضح سهل، وُب قضية واحدة ىي الٍب سأحتاج إىل شيء من الشرح والفهم وىي النصب بأف مضمرة.

 اجملرورات. لننتقل اآلف من ا٤بنصوبات إىل
اجملرورات تكوف ُب األ٠باء، وىل تكوف ُب الفعل ا٤بضارع؟ ال؛ ألف ا١بار خاص باأل٠باء، ما األ٠باء 
                         ً                                                           اجملرورة؟ مٌب يكوف االسم ٦برور ا؟ أو مٌب يكوف حكمو ا١بر؟ إذا سبق االسم ٕبرؼ جر فحكمو ا١بر، ىذا 

موضع ثالث؟ توابع             َ مو ا١بر، بقي  ا وقع مضاؼ إليو فحكموضع، موضع آخر؟ ا٤بضاؼ إليو؟ االسم إذ
 اجملرور، ىذه اجملرورات وىي ثبلثة:

                                         ً                   األوؿ: االسم اجملرور ٕبرؼ. إذا جاء ا٢برؼ مسبوق ا ٕبرؼ جر فحكمو ا١بر.

، أخذت العلم عن خالد ، ٧بمد يصلي ُب ا٤بسجد . ِ  مثاؿ: سلمت على ٧بمح                    ٍ                     ٍ                   



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٜ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

حروؼ ا١بر معروفة مشهورة، لكن وحروؼ ا١بر ال بد من معرفتها، وىذا ٩با ٰبفظ، وإف كاف أكثر 
                             ً                     ً                                      ال بد من معرفتها وىي عشرين حرف ا، ٲبكن أف ٙبفظ استظهارى ا، أو ٙبفظ بيتْب البن مالك ٝبع فيهما ىذه 

 ا٢بروؼ يقوؿ: 
 ىاؾ حروؼ ا١بّر وىي من إىل 

 

 حٌّب خبل حاشا عدا ُب عن على 
 

 مذ منذ رّب البلّـ كي واو وتػا 
 

 والكاؼ والبا ولعّل ومٌب. 
 

وأنا قولت: أكثر حروؼ ا١بر لو ما حفظها اإلنساف لكن يستظهرىا. أي إذا جاءت أو وردت 
 يعرؼ أهنا حرؼ جر.

                         ً                                                          والثاين: االسم إذا وقع مضاف ا إليو. حكمو ا١بر، وىذا باب اإلضافة، وسبق أف أحملنا إىل اإلضافة 
ٍ       حملة سريعة ُب درس  سابق.               

ٍ                    مثاؿ: ىذا قلم ٧بمد . ىذا: مبتدأ، وقلم: ٍ             خرب مرفوع وىو مضاؼ، و٧بمد : مضاؼ إليو.                                         
 مثاؿ: ىذا باب ا٤بسجد. ا٤بسجد: مضاؼ إليو.
 مثاؿ: ىذا مفتاح السيارة. السيارة: مضاؼ إليو.

ٌ                     مثاؿ: ٧براب ا٤بسجد ٝبيل . ا٤بسجد: مضاؼ إليو.                      
 واجملرور الثالث: التابع للمجرور. وىذا شرحو قبل قليل.

؟ ننتقل إىل اجملزومات: اجملزومات  تكوف ُب األفعاؿ ا٤بضارعة فقط، مٌب يكوف حكم ا٤بضارع ا١بـز
؟ ال بد من حفظها، ا١بواـز الٍب ٘بـز الفعل ا٤بضارع  ، ما أدوات ا١بـز مٌب ٯبـز ا٤بضارع؟ إذا سبق بأداة جـز

 نوعاف:
ً               النوع األوؿ: ما ٯبـز فعبل  مضارع ا واحد ا. وىي أربعة:        ً     ً                       

 األوؿ: مل. 
 .[ٖ}ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلْد{ ]اإلخبلص:  مثاؿ: مل أٮبل ُب دروسي،

            الثاين: ٤ب ا.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٜ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، و [: }َلم ا{ٛ}َلم ا َيُذوُقوا َعَذاِب{ ]ص: مثاؿ:                         : فعل مضارع ٦بزـو بلم ا }َيُذوُقوا{: جاـز
 وعبلمة جزمو حذؼ النوف.

، و [: }َلم ا{ٖٕ}َلم ا يَػْقِض َما أََمَرُه{ ]عبس: مثاؿ:  ٦بزـو بلما وعبلمة  : مضارع}يَػْقِض{: جاـز
 جزمو حذؼ حرؼ العلة.

 الثالث: الـ األمر.
 مثاؿ: لتجتهد، لتنتبو.

 الرابع: ال الناىية.
 مثاؿ: ال تغفل، ال هتمل.

 وىذه معلومات مهمة ال بد أف يتقنها اإلنساف ويعيد تكرارىا بْب وقت وآخر.
واـز األوىل، ٘بـز الفعل ا٤بضارع النوع الثاين: ما ٯبـز فعلْب مضارعْب. ىذه جواـز قوية أقوى من ا١ب

األوؿ ٍب تتعداه و٘بـز الفعل الثاين، وىذه من ا١بواـز القوية، ما ا١بواـز الٍب ٘بـز فعلْب مضارعْب؟ يقوؿ: 
أدوات الشرط. طيب ما األدؽ أف نقوؿ: أدوات الشرط؟. أـ نقوؿ: أ٠باء الشرط؟. ٫بن عندما تكلمنا عن 

ؼ بينا أف الشرط لو حروؼ، أو لو حرؼ وأ٠باء، طيب ماذا نقوؿ: جواـز تقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحر 
ا٤بضارع أدوات الشرط؟. أـ نقوؿ: أ٠باء الشرط؟. نقوؿ: أدوات الشرط. ٤باذا نقوؿ: أدوات الشرط. وال 
نقوؿ: أ٠باء الشرط. ألف كل أدوات الشرط ٘بـز فعلْب، ا٢بروؼ واأل٠باء، كل أدوات الشرط ٘بـز فعلْب 

  األ٠باء وا٢بروؼ، فأدوات الشرط أمها إف وىي حرؼ، ٘بـز فعلْب مضارعْب.مضارعْب
 مثاؿ: إف ٘بتهد تنجح، إف تعد أعد.
 ومن أدوات الشرط أ٠باء مثل: من.

مثاؿ: من يؤمن يفلح، من يهمل يندـ. من: اسم شرط، ويهمل: فعل مضارع ٦بزـو ٗبن وعبلمة 
 وعبلمة جزمو السكوف.جزمو السكوف، ويندـ: فعل مضارع ٦بزـو ٗبن 

ولكل فعل فاعل، أين فاعل يهمل؟ ىو، يعود إىل من؟ وأين فاعل يندـ؟ ضمّب مستَب تقديره ىو 
ىناؾ أدلة –يعود إىل من، وىذا من أدلة ا٠بية من، من اسم شرط، من أدلة ا٠بيتها أف الضمائر تعود إليها 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

عبلمات الٍب ما ذكرناىا من قبل ُب العبلمات والضمائر ما تعود إال إىل اسم، وإف كانت ىذه من ال -كثّبة
ً   ا٤بميزة لبلسم، قلنا العبلمات ا٤بميزة لبلسم أكثر من أربعْب عبلمة، ٫بن ذكرنا ٟبسة فقط كافية، ىذه أيض ا                                                                                          

                                                                         ً            من العبلمات، ٖببلؼ إف حرؼ الشرط ما يتأتى فيها ذلك، ما ٲبكن أف تعيد إليها ضمّب ا؛ ألهنا حروؼ.
من الفاعل ىنا؟ أنت، تعود إىل إف أو إىل ا٤بخاطب؟ تعود إىل ا٤بخاطب، ما مثاؿ: إف هتمل تندـ. 

 يعود إىل إف؛ ألف إف حرؼ ما يعود إليو شيء، ما يعود إليو الضمّب. 
 ومن أدوات الشرط مٌب.
 مثاؿ: مٌب تأٌب أكرمك.
 ومن أدوات الشرط أين.

 مثاؿ: أين تسكن أسكن، أين تذىب أذىب.
                                                    ً       ً   وىي ٜبانية، وا٤بنصوبات وىي كثّبة، ذكرنا منها أحد عشر ا٠ب ا منصوب ا،  ىذا ما يتعلق با٤برفوعات

.  والفعل ا٤بضارع ا٤بنصوب، واجملرورات وىي ثبلثة، واجملزومات وىو ا٤بضارع إذا سبق ٔباـز
 أسئلة:

 ....س:
 ..تقوؿ.. ىذا استشكاؿ جيد دؿ على أنو فهم ما قولتو، والطبلب عند الشرح ثبلثة:جـ:

 طالب مل يفهم. فبل يسأؿ.األوؿ: إما 
 الثاين: طالب فهم. فبل يسأؿ.
 عليو إشكاالت فيسأؿ.                          َ الثالث: طالب فهم لكن بقي  

ىذا الذي يسأؿ خبلص ترتاح أنو ُب طريقو للفهم، والساكن ما تدري ىو من النوع األوؿ الذي ما 
 فهم، أو من النوع الثاين الذي فهم.

فاعل ُب يهمل ويندـ يعود إىل ماذا؟ يعود إىل إف؟ ىل إف يقوؿ األخ: إف قلنا: إف يهمل يندـ. ال
                                                                                       ً   ىو الذي يهمل ويندـ؟ ال بد أف تعرؼ ا٤بعُب، من يهمل ىنا؟ غائب، مثل من يعِب؟ ال بد أف يكوف مفهوم ا 
من سياؽ الكبلـ، ٧بمد إف يهمل يندـ، ىذا الذي تريد، لكن ٙبذؼ ٧بمد؛ ألنو مفهـو السياؽ، فالضمائر 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مد، ا٤بفهـو السياؽ، لكن من؟ من ال، من يهمل يندـ، أي قريبة ٗبعُب الذي، فليس إنساف تعود إىل ىذا ٧ب
 معْب، تعود إىل من مباشرة، تريد بالذي يهمل والذي يندـ ىو من فعل ىذا الفعل، تقديره ىو يعود إىل من.

 ما الفرؽ بْب النعت وا٢باؿ؟. س:
الفرؽ فقط، وقلنا: إف ا٢باؿ ُب كثّب من صوره  ىذا شرحناه، ُب فروؽ عدة، و٫بن اكتفينا هبذا جـ:

ً             ىو النعت إذا مل يوافق ا٤بتبوع ُب التعريف والتنكّب. ىذا ُب كثّب من صوره، ليس ىو ا٢باؿ دائم ا، أي النعت                                                                                   
إذا وافق ا٤بنعوت ُب التعريف أو تنكّب نقوؿ: نعت أو صفة. لكن إذا اختلفا ُب التعريف والتنكّب يكوف 

.     ً حاال 
 ...س:
على ا٤بعُب الذي تريد، فمحمد ما بالو؟ ا٣بائف، أخربت عنو بأنو ا٣بائف، لكن إذا قولت:  جـ:

٧بمد ا٣بائف ىرب. أخربت عن ٧بمد بأنو ىرب، ا٣برب ىرب، فيكوف ا٣بائف ُب قولنا: ٧بمد ا٣بائف ىرب. 
                        ً                ً                     نعت أو صفة، فقد يكوف خرب ا أو قد يكوف نعت ا على ا٤بعُب الذي تريد.

ٍ   بْب إذف وإذ ؟.ما الفرؽ  س:           
  ً                                                                         طبع ا أىل اإلمبلء بينهم خبلؼ ُب ىذا، لكن إٝباؿ الكبلـ ُب ذلك أف إذف إذا نصب ا٤بضارع  جـ:

فكثّب من أىل اإلمبلء يكتبوهنا بالنوف، وإذا مل تنصب ا٤بضارع يكتبوهنا بالتنوين، إذف إذا كانت ناصبة 
لك: إذف ٘بتهد. جواب، أو تقوؿ: للمضارع فهي ٦برد حرؼ جواب، تقوؿ: سأجتهد ُب دروسي. فأقوؿ 

: لن أ٠بع كبلمك. فتقوؿ: إذف تندـ . ىذا حروؼ  ً                                    ً                             َ            سأزورؾ غد ا. فأقوؿ لك: إذف أكرمك. أو تقوؿ مثبل          
جواب، لكن إذا مل تكن حرؼ جواب ُب ىذا األسلوب وىذا ا٤بعُب، أي مل تنصب الفعل ا٤بضارع، فهي 

ٍ                                     حينئذ  ظرؼ، وىو األصل ُب إذا، فاألصل ُب إذا أهن ا ظرؼ؛ ألهنا تدؿ على زماف ٗبعُب وقت أو مدة أو     
                 ً                         حْب أو ٫بو ذلك سواء  بتنوين أو من دوف تنوين.

 مثاؿ: آتيك إذا طلعت الشمس. أي آتيك وقت طلوع الشمس.
ٍ                               مثاؿ: إذا طلعت الشمس، إذ  آتيك. أي إذا طلعت الشمس آتيك.                         



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ماف، فإذا جاء بعدىا فعل فإذا ُب األصل ظرؼ ٗبعُب الزماف، ظرؼ مثل الظروؼ تدؿ على الز 
مضارع منصوب فهي حرؼ جواب، وإذا مل تنصب الفعل ا٤بضارع فهي ظرؼ سواء كانت منونة أو غّب 

 منونة.
 ...س:
... على ا٤بعُب الذي تريد، أي آتيك مٌب؟ آتيك إذا طلعت الشمس، أي آتيك وقت طلوع جـ:

ٍ                 الشمس، على ا٤بعُب نعم، تقوؿ: آتيك إذ . ما معناىا؟ أي  آتيك إذا طلعت الشمس، فإف جعلتها حرؼ                                  
 جواب، أي كاف بينك وبينو خطاب معْب فيكوف حرؼ جواب، وإذا مل يكن ُب خطاب فيكوف ظرؼ.

( ٖ( َوقَاَؿ اإِلنَساُف َما ٥َبَا )ٕ( َوَأْخَرَجِت اأَلْرُض أَثْػَقا٥َبَا )ٔ}ِإَذا زُْلزَِلِت اأَلْرُض زِْلزَا٥َبَا )مثاؿ: 
ٍ                      إذ  نونت، وإذ  أخت إذا وليست ىي ىي. [:ٗ -ٔزلة: يَػْوَمِئٍذ{ ]الزل           ٍ   

 ىذا ما يتعلق بػ )إذا(.
ً     ً                                                                اشَبيت قلم ا حرب ا. ىل ا٢برب نوع للقلم؟ أو ىل القلم ىنا فيو إهباـ؟ أـ ليس فيو إهباـ؟. س:          
قد ٰبصل فيو إهباـ، القلم لو أنواع، فيو قلم رصاص، وقلم حرب، و٫بو ذلك، فلو أنواع، ومن  جـ:

ً        لم حرب، فتقوؿ: اشَبيت قلم ا حرب ا. أي اشَبيت قلم ا من أقبلـ ا٢برب، فهو أيض ا ٛبييز.أنواعو ق                       ً               ً     ً                        
                     ما الفرؽ بْب مل و٤ب ا؟. س:
                                                                              مل و٤ب ا يشَبكاف ُب ا٤بعُب اإلٝبايل وىو النفي، كبلٮبا يدالف على النفي إال أف مل للنفي العاـ  جـ:

فنقوؿ: ٧بمد جاء؟. تقوؿ: مل يأت. أي مل يأت وال تدري،          ّ                               ً   ا٤بطلق، و٤ب ا للنفي الذي تتوقع انقطاعو قريب ا، 
                                                                                             ولكن إذا كاف عندؾ خرب أو تتوقع أنو قريب، أين ٧بمد؟، ٧بمد ٤ب ا يأت، معُب ذلك إين أعلم أنك تتوقع أنو 

 قريب وسيأٌب وىذا ا٤بعُب واهلل أعلم.
 القسم الثاني:

ة والسبلـ على نبينا ٧بمد وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحيم، وا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبل
 وأصحابو أٝبعْب.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 أما بعد،.
فالسبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، انتهينا من الكبلـ على ا٤بسألة السابقة وىي بياف ا٤برفوعات 

 وا٤بنصوبات واجملرورات واجملزومات لننتقل إىل ا٤بسألة الثانية.
ا٤ببِب. وىذه ا٤بسألة مهمة، ومن أٮبيتها أننا ا٤بسألة الثانية: الكبلـ على مصطلحات ا٤بعرب و 

                ً                 ً                                                      سنستفيد منها كثّب ا ُب اإلعراب، أحيان ا قد يعرؼ الطالب اإلعراب، لكن ما يستطيع أف يأٌب باأللفاظ 
الصحيحة الدالة على ا٤بعاين الٍب ُب نفسو؛ ألف النحويْب وضعوا مصطلحات خاصة تعرب عن ىذه ا٤بعاين، 

وجعلوا للمبِب مصطلحات، فلهذا قولت لكم من قبل: اىتموا واحرصوا على فجعلوا للمعرب مصطلحات، 
التفريق بْب ا٤بعربات وا٤ببنيات؛ ألننا سنميز بينهما ُب أشياء كثّبة ُب األحكاـ وُب طريقة اإلعراب حٌب ُب 
ً                ا٤بصطلحات. قد يكوف ا٢بكم اإلعرايب واحد، ولكن إذا جاء مع معرب نستعمل مصطلح ا، وإذا جاء مع                                                                      

ً                                              مبِب نستعمل مصطلح ا آخر، سنأخذ مثاؿ قبل أف ندخل ُب تفصيل ا٤بسألة.                 
، و٧بمد : فاعل؛ ألف ىو الذي ٪بح،  ٌ                        مثاؿ: ٪بح ٧بمد ، و٪بح سيبويو أو ىؤالء. ٪بح: فعل ماض        ٍ                                  ٌ            
                                                                                         ً والفاعل عند العرب حكمو الرفع، وحكم ٧بمد الرفع، وكذلك سيبويو: فاعل، وا٢بكم اإلعرايب الرفع، فكبل  

سيبويو حكمهما الرفع، لكن ما ا٤بصطلح الذي تستعملو ُب بياف ىذا ا٢بكم اإلعرايب وىو الرفع؟ من ٧بمد و 
مع ٧بمد تقوؿ: ٧بمد فاعل مرفوع. وسيبويو نقوؿ: فاعل ُب ٧بل رفع. وال نقل: مرفوع. ٤باذا؟ ألف ٧بمد 

 معرب، و سيبويو مبِب، وا٤بعربات ٥با مصطلحات، وا٤ببنيات ٥با مصطلحات.
، ىذه ىي ملحوظة:  إذا سألت على ا٢بكم فاألحكاـ أربعة: الرفع، والنصب، وا١بر، وا١بـز

األحكاـ، فإذا سألت عن ا٢بكم تأتوين بواحد من ىذه األحكاـ، أي ال تقل: مرفوع أو منصوب. ىذا ليس 
 حكم، ىذا مصطلح.

ٍ         ى ٧بمد ؟ أو ما مثاؿ آخر: ٧بمد كلمة معربة، وسيبويو كلمة مبنية، فإذا سألتكم ما ا٢بركة الٍب عل     
ٍ  ا٠بهما؟ ىي الكسرة، وا٢بركة الٍب على سيبويو؟ ليست الكسرة، وإ٭با نسميها الكسر، ا٢بركة الٍب على ٧بمد                                                                                            
ٍ                       نسميها كسرة، وا٢بركة الٍب على سيبويو نسميها كسر؛ ألف ا٢بركة الٍب على ٧بمد  حركة إعراب، حركة على                                                                    

بناء فتسمى كسر، و٫بن شرحنا من قبل وظائف ا٢بركة  معرب، فتسمى كسرة، وا٢بركة الٍب على سيبويو حركة
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                                                                                   ً     ً     ُب ا٤بعرب، ووظائف ا٢بركة ُب ا٤ببِب، شرحنا ذلك من قبل بالتفصيل واألمثلة، وعرفنا أف ىناؾ فرق ا كبّب ا بْب 
                                                                        ً              ا٢بركات الٍب على ا٤بعربات، وبْب ا٢بركات الٍب على ا٤ببنيات، وإف كانت ُب النطق سواء ، ىي ُب النطق 

مد . ماذا على ٧بمد ؟ ضمة وبعد الضمة تنوين، وحيث ماذا سواء، نع : ٧ب  ٌ                                   م ُب النطق ما ٚبتلف، تقوؿ مثبل                ٌ   ُ   ً                           
ٍ                                  عليها؟ ضمة أيض ا كالضمة الٍب على ٧بمد، وإذا قلنا: سيبويو أو ٧بمد . ا٢بركة واحدة، فمحمد كسرة وبعدىا                                                ً              

الفائدة، وظيفة ا٢بركات الٍب على  تنوين، فالنطق واحد، لكن ما الفرؽ بينهما؟ الفرؽ بينهما ُب الوظيفة، ُب
ا٤بعربات ٚبتلف عند العرب عن وظيفة ا٢بركات الٍب على ا٤ببنيات، فا٢بركات الٍب على ا٤بعربات ٥با فائدة؟ 
نعم، ٥با وظيفة معينة؟ نعم، يستفيد منها ا٤بستمع، يستفيد منها ا٤بخاطب، يستطيع أف يعرؼ إعراب الكلمة 

ٌ                                    ب من ىذه ا٢بركة، فإذا قولت: ٧بمد . عرفت أف حكم الكلمة الرفع، من أين من خبلؿ ا٢بركة، يأخذ اإلعرا                              
ً                                                     عرفت ذلك؟ من الضمة، وإذا قولت: ٧بمد ا. عرفت أف حكمها النصب، من أين عرفت ذلك؟ من الفتحة،                                   
ٍ                                                                           وإذا قولت: ٧بمد . عرفت أف حكمو ا١بر، من أين عرفت ذلك؟ من ا٢بركة، إذف فا٢بركة على ا٤بعرب مفيدة               

 مفيدة؟ مفيدة تبْب اإلعراب، توضحو تبينو، فلهذا: ٘بعل الكلمة واضحة بينة معربة، ما معُب معربة وال غّب
ُب اللغة؟ أي واضحة، قلنا: ا٤بعرب ُب اللغة ىو الواضح. فمعنا اآلف حركة توضح اإلعراب، لكن ا٢بركات 

ال، ىي ٦برد حركة فقط ٙبرؾ الٍب على ا٤ببنيات؟ ُب حركات، لكن ىل ٥با فائدة ُب اإلعراب ُب ا٤بعُب؟ 
ً                                                          اللساف، لكن ال عبلقة ٥با باإلعراب أبد ا، ال تبْب إعراب الكلمة، وال تستطيع أف تأخذ منها اإلعراب، ما                                  
ً           يستفيد منها ا٤بخاطب شيئ ا وال ا٤بستمع، فلهذا: فرقوا بينهما تفريق ا واضح ا، و٥بذا سنفرؽ أيض ا بْب أ٠باء                   ً       ً                                     ً                      

 ا٤ببِب.عبلمات ا٤بعرب، وأ٠باء حركات 
، ٫بن  ِ      نعود ٤بسألتنا، فرؽ النحويوف بْب ا٤بعرب وا٤ببِب ُب ا٤بصطلحات ُب عدة أشياء من عدة نواح                                                                             

 سنأخذ اآلف ناحيتْب أو أمرين فقط:
األمر األوؿ: أ٠باء ا٢بركات. أ٠باء ا٢بركات على ا٤بعرب ٥با أ٠باء خاصة هبا، وا٢بركات على ا٤ببِب 
٥با أ٠باء خاصة هبا، فا٢بركات الٍب على ا٤بعرب يسميها النحويوف الضمة والفتحة والكسرة والسكوف، 

ً       ً  يات يسموهنا ضم ا وفتح ا وكسر ا يسموهنا بالتاء ا٤بربوطة، ضمة وفتحة وكسرة وسكوف، وا٢بركات الٍب على ا٤ببن       ً             
وسكوف، ال بد أف تراعي ىذه ا٤بصطلحات، فا٢بركة الٍب على حيث، ضمة، أـ ضم، أـ كلو واحد؟ ال يوجد 
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، أي حيث كلمة  ُب النحو كلو واحد، فا٢بركة الٍب على حيث ضم، فحيث مضمـو أـ مرفوع؟ مضمـو
، وكل ذلك يستعمل ُب ا٤بصطلحات  خاصة ُب كتب التفاسّب وكتب ا٤بعاين و٫بو مضمومة أو لفظ مضمـو

، لكن ىؤالء مكسور، ومعُب ذلك أنو مبِب على الكسر، أنو مبِب وحركتو كسر،                     ً                                                                  ذلك، فحيث مضمـو مثبل 
ً                                                    لكن مثبل  ٧بمد ا، ما ا٢بركة الٍب على ٧بمد ا؟ الفتحة، فمحمد منصوب، وحكمو اإلعرايب النصب، لكن ىل                         ً    ً       

ً           تقوؿ ُب ٧بمد ا: ٧بمد ا مفتوح؟.        ً ما معُب مفتوح؟ أي الكلمة مبنية وبناؤىا على الفتح، مٌب تقوؿ: مفتوح؟.          
ٍ                 ُب مثل ماذا مفتوح؟ مثل: كيف، كيف لفظ مفتوح، فا٢بركة على كيف فتح، فتقوؿ حينئذ : إهنا مبنية على                                                                           
 الفتح. أو تقوؿ: مفتوحة. وبالنسبة حملمد وسيبويو فمحمد اجملرور، وسيبويو ا٤بكسور، والذي عليو كسرة

ٍ                        ٧بمد ، وسيبويو الذي على كسر.    
 نأخذ ا٢بكم اإلعرايب من الفتحة أـ من الفتح؟. س:
 من الفتحة، أما الفتح فبل عبلقة لو باإلعراب. جـ:

الضمة دليل إعراب، صح؟ صح، طيب الضمة دليل رفع، صح؟ صح، طيب الضم دليل رفع؟ 
ً                        باإلعراب أبد ا وال يدؿ على حكم إعرايب. خطأ، ٤باذا؟ ألف الضم ٦برد حركة بناء، ٦برد حركة ال عبلقة لو            

ٍ               مثاؿ: سيبويو عامل  كبّب. سيبويو حكمو ا١بر؟ ال؛ ألف ىذه ا٢بركة ال تدؿ على حكم  إعرايب، والذي                                                     ٌ                
يأخذ ا٢بكم اإلعرايب من ٫بو حركة سيبويو ٱبطئ؛ ألف حركة سيبويو ليست حركة إعراب، أو يسموهنا عبلمة 

و اسم مبِب فأنو سيغَب ٕبركة سيبويو ويقوؿ: إف حكمها اإلعرايب ا١بر. إعراب، والذي ما يعرؼ أف سيبوي
وىذا مشاىد وكثّب، كلما جاء سيبويو يقوؿ: حكمو ا١بر أو اسم ٦برور. ٤باذا؟ ألنو مغَب ٕبركة سيبويو، 

 فظنوىا كسرة، والصحيح أف ا٢بركة ىنا كسر.
             ً                        اء ا٢بركات، طبع ا ىذا ال بد أف نراعيو ُب ىذا األمر األوؿ التفريق بْب ا٤بعرب وا٤ببِب ُب اصطبلح أ٠ب

ٍ                                                                            اإلعراب، وىو مراع  ُب اإلعراب، تقوؿ: وعبلمة رفعو الضمة. ما تقوؿ: وعبلمة رفعو الضم. وُب ا٤ببِب تقوؿ:                 
مبِب على الضم. ما تقوؿ: مبِب على الضمة. وكثّب من الطبلب يأٌب هبذه العبارات على الصواب، أي 

ٍب يقوؿ ُب ا٤ببِب: مبِب على الضم. يأٌب بالعبارات صحيحة، لكن ما يفهمها،  يقوؿ: وعبلمة رفعو الضمة.
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حافظها ىكذا، إذا قاؿ: وعبلمة رفعو. يقوؿ: الضمة. وإذا قاؿ: مبِب. يقوؿ: مبِب على الضم. لكن ٤باذا؟ 
 ىنا يتبْب الفرؽ بْب العامل وغّب العامل، بْب ا٢بافظ وبْب الفاىم.

لذي فرقوا فيو بْب ا٤بعرب وا٤ببِب ُب االصطبلح وىو أىم، وا٣بطأ فيو يكثر، ننتقل إىل األمر الثاين ا
 وىو التفريق بْب ا٤بعرب وا٤ببِب ُب االصطبلح من حيث مصطلح ا٢بكم اإلعرايب. 

األمر الثاين: مصطلح ا٢بكم اإلعرايب. عرفنا من قبل أف األحكاـ اإلعرابية ىي الرفع والنصب وا١بر 
أل٠باء وتقع على األفعاؿ ا٤بضارعة، لكن إذا أردت أف تبْب ا٢بكم اإلعرايب لكلمة،  وا١بز، وىي تقع على ا

                                      ً                                                  كلمة حكمها الرفع، أنت ال بد أف تعرؼ أوال  أف حكمها الرفع، ٍب إذا أردت أف تعرب ما تقوؿ: حكمها 
 اإلعراب الرفع. ما جرت عادة ا٤بعربْب أف يقولوا: حكمها الرفع. وقد يقولوف ذلك لكن ُب الشرح، لكن ُب

. وإ٭با يأتوف ٗبصطلح أدؽ ُب بياف  ما يقوؿ: حكمها الرفع، حكمها النصب، حكمها ا١بر، حكمها ا١بـز
ىذا ا٢بكم اإلعرايب، والتفريق ىنا بسبب اإلعراب والبناء، فمع االسم ا٤بعرب ومع ا٤بضارع ا٤بعرب، مع ا٤بعرب 

، ٦برور، ٦بزـو ٕبسب ا٢بكم اإلعرايب. أي يأتوف     ً        ً                                     مضارع ا أو ا٠ب ا، مع ا٤بعرب ماذا يقولوف: مرفوع، منصوب
ٗبفعوؿ من ا٢بكم اإلعرايب، إف كاف حكم الكلمة ا٤بعربة الرفع، يقولوف: مرفوع. النصب منصوب، ا١بر 

.  ٦برور، وا١بـز ٦بزـو
ٌ                                                                         مثاؿ: العلم نافع . العلم: مبتدأ، ما حكم ا٤ببتدأ عند العرب؟ الرفع، فبل بد أف تعرؼ أمرين لكي                 

٤بصطلح، ما معُب ا٤بصطلح؟ ا٤بصطلح ىو اللفظ القليل للمعُب الكثّب، ىذا ىو ا٤بصطلح، من ماذا تأٌب با
   ً    كبّب ا ُب   كلمات؟ ىم يريدوا أف يضغطوا معُبيصطلح الناس ويصطلح العلماء وأىل الفنوف على بعض ال

لفظ قليل، ما يأتوف هبذا الكبلـ الكثّب كلما أرادوه يصطلحوف على كلمة معينة أو عبارة معينة كلما قيلت، 
                                               ً                                                ترى نريد هبذه الكلمة القليلة ا٤بعاين الكثّبة اختصار ا للوقت، ىذا ىو ا٤بصطلح، فأنت قبل أف تأٌب با٤بصطلح 

با٤بصطلح الصحيح، فبل بد أف تعرؼ ا٢بكم اإلعرايب، ما ال بد أف تعرؼ أشياء كثّبة ُب ذىنك لكي تأٌب 
ٌ                                                                  ا٢بكم اإلعرايب للعلم ُب العلم نافع ؟ ال بد أف تعرؼ أنو مبتدأ، ما ا٢بكم اإلعرايب للمبتدأ عند العرب؟ ا٢بكم                               

 عشرة، اإلعرايب الرفع، ٍب ال بد أف تعرؼ الكلمة ىنا معربة أو مبنية، األ٠باء معربة أو مبنية، األ٠باء معربة إال
قلناىا وحفظناىا ليس منها العلم، إذف اآلف ا٢بكم الرفع، والكلمة معربة، ماذا نقوؿ؟ مرفوع، ما معُب 
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مرفوع؟ مرفوع مصطلح، مصطلح يدؿ على ماذا؟ على معُب وال معاين؟ على أكثر من معُب، عندما تقوؿ: 
، وأف الكلمة من حيث اإلعراب و مرفوع. معُب ذلك أنك ٙبكم على الكلمة بأف حكمها اإلعرايب ىو الرفع

                 ً                                                                         البناء معربة، بدال  ما تقوؿ: ترى ىذه الكلمة حكمها الرفع، وىي معربة. تقوؿ: مرفوع. اختصرت ىذه 
ا١بملة الطويلة، حكمو الرفع وىي معربة، مرفوع، ومنصوب أي حكمو النصب وىي معربة، و٦برور حكمها 

 .ا١بر وىي معربة، و٦بزـو حكمها ا١بـز وىي معربة
إف كانت الكلمة مبنية، ماذا يقولوف فيها ُب بياف ا٢بكم اإلعرايب ٥با؟ يقولوف: ُب ٧بل رفع، ُب ٧بل 
. نفس األحكاـ اإلعرابية دخلت على االسم ا٤ببِب أو ا٤بضارع ا٤ببِب يقولوف  نصب، ُب ٧بل جر، ُب ٧بل جـز

 فيها ىذه ا٤بصطلحات، العلم نافع، العلم مبتدأ انتهينا.
   ٌ                                                                            عامل . ىذا: اسم؛ ألنو اسم إشارة، اسم وقع ُب ابتداء ا١بملة ما إعرابو؟ مبتدأ، وا٤ببتدأ مثاؿ: ىذا 

 عند العرب ما حكمو؟ الرفع.
إذف: الكلمة ىنا أو االسم ىنا حكمو اإلعرايب ىو الرفع، لكن ما يكفي أف تعرؼ ا٢بكم، ال بد أف 

ها الرفع وىي مبنية، ماذا تقوؿ؟ ُب ٧بل رفع، تعرؼ مبِب أو معرب، الكلمة معربة أو مبنية ىنا؟ مبنية، حكم
ىذا مصطلح معناه أمراف، ُب ٧بل رفع أي حكمو اإلعرايب الرفع، والكلمة من حيث البناء واإلعراب مبنية 
ٚبتصر ذلك ُب قولك: ُب ٧بل رفع. فمهما قولت: ُب ٧بل رفع. فمعُب ذلك أنك ٙبكم على الكلمة بأف 

 ن حيث اإلعراب والبناء مبنية.حكمها اإلعرايب الرفع، وأهنا م
فإف كاف حكمها النصب وىي مبنية تقوؿ: ُب ٧بل نصب. وإف كاف حكمها ا١بر وىي مبنية تقوؿ: 
. فإف أخطأت ُب ا٤بصطلح فإعرابك خطأ  ُب ٧بل جر. وإف كاف حكمها ا١بـز وىي مبنية تقوؿ: ُب ٧بل جـز

 ولو كنت تعرؼ أف ا٢بكم اإلعرايب ىو الرفع أو النصب.
 ثلة سريعة على ذلك:أم

، وليس لو حكم إعرايب،  ، أي معناه النهي وعملو ا١بـز ا٤بثاؿ األوؿ: ال هتمل. ال: حرؼ هني وجـز
ال ٧بل لو من اإلعراب، وحركة بنائو مبِب على السكوف، ٪بمع ذلك كلو تقوؿ: حرؼ هني وجـز  ال ٧بل لو 
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مة جزمو السكوف؛ ألف حكمو ا١بـز وىو من اإلعراب مبِب على السكوف، وهتمل: فعل مضارع ٦بزـو وعبل
 معرب، ولكل فعل فاعل، أين فاعل هتمل؟ مستَب تقديره أنت.

ا٤بثاؿ الثاين: ال هتملن. ال: حرؼ هني وجـز ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف، وهتملن:  
نها مستَبة وىو الفاعل، كلمتاف: الكلمة األوىل: هتمل، والكلمة الثانية: نوف التوكيد، وىناؾ كلمة ثالثة لك

فالعبارة ىنا أو ا١بملة كم كلمة؟ أربع كلمات، ا٤بستَب كا٤بوجود ُب ا١بملة، وهتمل: فعل مضارع ُب ٧بل جـز 
 مبِب على الفتح، والنوف: حرؼ توكيد، وحكمها اإلعرايب؟ ال ٧بل لو من اإلعراب، وا٢بركة؟ مبِب على الفتح.

ً                     اإلعراب دائم ا لو ثبلثة أركاف، عند ما ننتهي من باب ا٤بعرب وا٤ببِب نعرؼ كل ىذه القواعد سنأٌب           
ً                        إىل طريقة اإلعراب وسنجد أهنا عبارة عن ٘بميع ٤با قلناه فقط مل نزيد حرف ا واحد ا ُب طريقة اإلعراب، وإ٭با       ً                                                               
ىو عبارة عن ٘بميع ٤با قلناه وترتيب، من أتقنو سيعرؼ طريقة اإلعراب ويتقنها، ومن فاتو شيء ٩با سبق 

يتعب ُب اإلعراب؛ ألف كل الذي نقولو اآلف ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب، وقلنا من قبل ىو أىم األبواب س
النحوية، وفيو القواعد وطريقة اإلعراب، وكل ما قلناه من ضروريات النحو الٍب ال ٲبكن قبوؿ ا٣بطأ فيها، 

بواب النحوية، وال يقبل فيها ا٣بطأ، النحو كغّبه فيو أصوؿ وفيو فروع، ىذه كلها أصوؿ ٙبتاج إليها ُب كل األ
تأٌب الفروع وا١بزئيات والشروط وكذا، ىذه لو نسيتها أو أخطأت ُب شيء منها األمر أسهل، فهذه كلها 

 أصوؿ ٙبتاج إليها ُب كل األبواب حٌب هناية النحو.
ٍ                                      ا٤بثاؿ الثالث: اجتهدت. اجتهد: فعل ماض  ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف عن                                     

                                                                              ً         لكوفيْب، ومبِب على الفتح عند البصريْب، والتاء ُب اجتهدت اسم أـ فعل أـ حرؼ؟ اسم، طبع ا شرحنا ا
ذلك ُب أوؿ درس، ٍب أف ىذا الشرح شرح متوسط، أي ال ٯبوز ألحد أف ٰبضر ىذا الدرس إال وقد فهم 

ً       ً                                          مبادئ النحو، أي أتقن شرح ا ميسر ا من شروح النحو، فلهذا جعلناه بعد الشرح ا٤ب يسر من اآلجرومية، فبل                        
يقوؿ إنساف: إنكم تشرحوف أكثر ٩با أفهم، أو تتجاوزين. نقوؿ: ٫بن بالفعل نتجاوزؾ؛ ألنك أتيت ُب غّب 
٧بلك من اإلعراب، ليس ىذا الشرح لك. فالتاء ُب اجتهدت اسم، كيف نبدأ إعراب االسم؟ يعِب الفعل إذا 

، أو ف ٍ       أردت أف تبدأ إعرابو تبْب نوعو، فعل ماض  عل مضارع، أو فعل أمر، وا٢بروؼ كذلك تبْب نوعو، حرؼ                                     
، حرؼ تأكيد، االسم ال، إذا أردت أف تبدأ إعرابو ما تبْب نوعو، ما تقوؿ: علم، مصد،  جر، حرؼ جـز
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اسم فاعل، اسم إشارة، ضمّب، أو ٫بو ذلك. ال، تبْب موقعو من ا١بملة، أو تبْب موقعو ُب ا١بملة كما قلنا، 
داية إعرابو قد تقوؿ أشياء قبل ذلك، ما لنا عبلقة إف كانت صحيحة، لكن ما يبدأ اإلعراب إذف فالتاء ىنا ب

حٌب تبْب موقعو ُب ا١بملة، فالتاء: فاعل، تقوؿ: فاعل. وكل ما سوى ذلك زيادات، ضمّب متصل للمتكلم،  
ا أقوؿ لكم اآلف: كلها زيادات صحيحة، فالتاء ُب قولنا اجتهدت ىو االسم الذي بْب من فعل االجتهاد، أن

                                                                                          اجتهدت. ما الفعل الواقع؟ االجتهاد، من الذي فعل االجتهاد؟ ا٤بتكلم أنا، طيب ما الذي يعود إيل  ُب 
ا١بملة؟ التاء، ما الفائد عند النحويْب أنا أو التاء؟ النحويْب يتعاملوف مع الذوات وال يتعاملوف مع األلفاظ 

اه ُب البداية، وقلنا: ٤باذا يبدأ النحويوف بتعريف الكبلـ؟ ٤باذا والكلمات؟ ما موضوع النحو؟ ىذا الذي شرحن
يعرفوف الكبلـ ُب أوؿ النحو؟. لكي يبْب موضوعهم الذي سيتعاملوف معو ويدرسونو، موضوعهم الكبلـ، 
ىم يتعاملوف مع الكلمات ما ٥بم عبلقة بالذوات، فلهذا إذا عرفوا الفاعل ُب التعريف التعليمي نقوؿ: من 

لفعل. ىذا تعريف تعليمي، لكن التعريف عند النحويْب الفاعل ىو االسم الذي يبْب الفعل، ما االسم فعل ا
ُب ا١بملة الذي يبينِب أنا الذي فعلت االجتهاد؟ التاء، فلهذا ماذا نقوؿ عن التاء؟ نقوؿ: فاعل. ىذا 

ِ                               اصطبلح حقيقي، ىذا إطبلؽ حقيقي ليس ٦باز ، تقوؿ: ال الفاعل أنت ليس التاء . نقوؿ: ال، تسمية التاء                                   
        ً                                                                                  ىنا فاعبل  تسمية حقيقية ُب النحو ال ُب اللغة. ُب اللغة نعم أنا الفاعل، لكن ُب النحو ىذا اصطبلحهم، 
فإطبلؽ الفاعل على التاء إطبلؽ حقيقي ُب النحو، ٤باذا؟ ألف الفاعل عند النحويْب، ما الفاعل عند 

ء: فاعل، والفاعل حكمو الرفع، تقوؿ: مرفوع أو ُب ٧بل رفع؟. النحويْب؟ ىو االسم الداؿ على الفاعل، فالتا
 ُب ٧بل رفع؛ ألف حكمو الرفع وىو مبِب، تقوؿ: التاء فاعل ُب ٧بل رفع مبِب على الضم. 

ولو قلت ُب ىذا ا٤بثاؿ السابق: اجتهد الطالب. الطالب: اسم فاعل على وزف فاعل معرؼ بأؿ، 
اف لنوع االسم، واالسم إذا أردت أف تعربو، إذا أردت أف تبدأ إعرابو لكن ليس ىذا كلو ليس بإعراب، ىذا بي

ما تبْب نوعو، ولو بينت نوعو صحيح ليس خطأ، لكن ما بدأت اإلعراب، وإ٭با تبدأ إعرابو ببياف موقعو ُب 
ا١بملة، الطالب عندما وقع ُب ىذا ا٤بوضع من قولنا: اجتهد الطالب. ماذا بْب؟ بْب من فعل االجتهاد، 

الذي يبْب الفعل يسميو النحويوف فاعل، فالطالب: فاعل مرفوع، ٤باذا مرفوع؟ ألنو معرب، قولك: فاعل و 
مرفوع. معُب ذلك أنك حكمت على الطالب بأف حكمو الرفع، وبأنو معرب، فإف كاف أحد ىذين ا٢بكمْب 
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لك: مرفوع. خطأ،                                                                    ً      خطأ فإعرابك خطأ، لو كاف حكمو النصب ُب قولك: مرفوع. خطأ، ولو كاف مبني ا وقو 
                                       ً                ال بد أف يكوف حكمو الرفع، وأف يكوف معرب ا لتقوؿ: مرفوع. 

 ىذا معُب قولنا: اصطبلح.
فهذه بعض األمثلة على ىذه ا٤بصطلحات، نعيدىا باختصار، مصطلحات ا٤بعرب وا٤ببِب، أما 

وسكوف، مصطلحات أ٠باء ا٢بركات فا٢بركات الٍب على ا٤بعرب يسميها النحويوف ضمة وفتحة وكسرة 
وا٢بركات الٍب على ا٤ببِب يسميها النحويوف ضم وفتح وكسر وسكوف، أما مصطلحات ا٢بكم اإلعرايب، فإف  
                                   ً       ً                                             كاف الكلمة معربة، اسم معرب، أو مضارع ا معرب ا، فأهنم يقولوف: مرفوع، منصوب، ٦برور، ٦بزـو ٕبسب 

                  ً      ً          ً  ت الكلمة مبنية، ا٠ب ا مبني ا أو مضارع ا ا٢بكم اإلعرايب. أي يأتوف با٢بكم اإلعرايب على وزف مفعوؿ، وإف كان
. والذي فهم ذلك أسالو وأقوؿ: ما      ً                                                                                مبني ا فيقولوف: ُب ٧بل رفع، ُب ٧بل نصب، ُب ٧بل جر، ُب ٧بل جـز
ا٤بصطلحات الٍب تبْب هبا األحكاـ النحوية للكلمات العربية؟. انظر إىل الكلمات العربية، كل الكلمات 

ما ا٤بصطلحات الٍب يستعملها ا٤بعرب ُب بياف ا٢بكم النحوي للكلمات العربية أ٠باء وأفعاؿ وحروؼ، 
العربية؟ احصرىا اآلف، فا٢بصر مفيد لك، يصّب عندؾ خيارات، فا٢بكم اإلعرايب وىو الركن الثاين ما ُب إال 
ىذه ا٣بيارات، اخَب ا٣بيار الصحيح، ما ا٣بيارات؟ ا٤بصطلحات الٍب تستعمل لبياف األحكاـ اإلعرابية: 
، ووليس لو  ، وُب ٧بل رفع، وُب ٧بل نصب، وُب ٧بل جر، وُب ٧بل جـز مرفوع، ومنصوب، و٦برور، و٦بزـو
٧بل من اإلعراب، ىذه ا٤بصطلحات التسعة الٍب تستعمل لبياف ا٢بكم اإلعرايب ١بميع الكلمات العربية، الركن 

                ً       ً       ً   ي كلمة تعرهبا فعبل  أو حرف ا أو ا٠ب ا، الثاين، سيأٌب أف الركن الثاين ُب اإلعراب أف تبْب ا٢بكم اإلعرايب، أ
الركن الثاين أف تبْب ا٢بكم اإلعرايب، ماذا تقل ُب ىذا الركن؟ ما لك إال تسع خيارات، تسع مصطلحات، 
. مٌب؟ إذا كانت الكلمة  تستعمل ا٤بصطلح الصحيح، إما أف تقوؿ: مرفوع، أو منصوب، أو ٦برور أو ٦بزـو

ال تكوف إال من األ٠باء وا٤بضارع، أو تقوؿ: ُب ٧بل رفع، وُب ٧بل نصب، وُب           ً                 معربة، وطبع ا الكلمة ا٤بعربة 
. مٌب؟ إف كانت الكلمة ا٠ب ا مبني ا أو مضارع ا مبني ا، أو تقوؿ: ال ٧بل لو من                                         ً      ً         ً       ً                       ٧بل جر، وُب ٧بل جـز

ط لك                               ً         ً        ً                                     اإلعراب. مٌب؟ إف كانت الكلمة حرف ا أو ماضي ا أو أمر ا، حصر، فأنت حصر ىذه األمور يفيدؾ ويضب
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ً                     ا٤بسائل، ما تكوف ىكذا ىبلمي ا ضائع ا ما تعرؼ ما حدودؾ، ىذه ا٢بدود واضحة جد ا، الركن الثاين ما ُب                                        ً     ً                         
 إال تسع خيارات، اخَب ا٣بيار الصحيح، فبل بد أف يكوف اإلعراب با٣بيار الصحيح الناضج.

سنتكلم على آخر  -إف شاء اهلل تعاىل-ىذا ما أردت أف أشرحو ُب ىذا الدرس، وُب الدرس القادـ 
إف شاء اهلل -عنصر ُب الباب أو آخر مسألة ُب الباب، وىي تتعلق بعبلمات اإلعراب، فإذا انتهينا منها 

وهبا ٬بتم الكبلـ على ىذا الباب ا٤بهم باب  -إف شاء اهلل تعاىل-سننتقل إىل طريقة اإلعراب  -تعاىل
 اإلعراب والبناء أو باب ا٤بعرب وا٤ببِب.

 واهلل أعلم.
  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٓٔ
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 ٘اجمللس: 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو 

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

ُب درس جديد ُب ىذه الليلة، ليلة السابع  فالسبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، وحياكم اهلل وبياكم
ٍ                                                               من شره ذي القعدة من سنة سبع  وعشرين وأربعمائة وألف، ُب ىذا ا١بامع، جامع الراجحي ُب حي ا١بزيرة.                            

                   ً                                                           ما زاؿ الكبلـ موصوال  على باب ا٤بعرب وا٤ببِب، وكنا تكلمنا ُب الدرس ا٤باضي على مسألتْب:
. وىي الٍب سيأٌب بياهنا ا٤بسألة األوىل: ُب بياف ا٤برفوعات                                  ً                     وا٤بنصوبات واجملرورات واجملزومات إٝباال 

على مواقع االسم ُب  -إف شاء اهلل تعاىل-بالتفصيل بعدما ننتهي من الكبلـ عن ا٤بعرب وا٤ببِب، يبدأ الكبلـ 
      ً    ا و٦بزوم ا؟                            ً         ً       ً                            ً         ً ا١بملة، أي مٌب يكوف االسم مرفوع ا ومنصوب ا و٦برور ا؟ وكذلك ا٤بضارع مٌب يكوف مرفوع ا ومنصوب  

                                                   فيما بعد، لكننا سب قنا بياف ىذه ا٤برفوعات وا٤بنصوبات  -إف شاء اهلل تعاىل-فهذا سيأٌب بيانو بالتفصيل 
؛ لكي يتضح ىذا الباب  ؛ ألنو الذي سيضبط لنا النحو  -باب ا٤بعرب وا٤ببِب–                      ً                     واجملرورات واجملزومات إٝباال 

 كلو.
ا٤باضي سبعة من األ٠باء، وواحد من الفعل ا٤بضارع،  وكنا ذكرنا أف ا٤برفوعات ُب النحو ُب الدرس

فاجملموع ٜبانية، ومن األ٠باء، ا٤ببتدأ، وخرب ا٤ببتدأ، واسم كاف وأخواهتا، وخرب إف وأخواهتا، ىذه األربعة ُب 
ة ا١بملة اال٠بية، والفاعل ونائب الفاعل وىذاف ُب ا١بملة الفعلية، وتابع ا٤برفوع وىذا يكوف ُب ا١بملة اال٠بي

                                                                            ً                    والفعلية على السواء، فهذه سبعة أ٠باء، والثامن من ا٤برفوعات ا٤بضارع إذا كاف مرفوع ا، فمٌب يكوف ا٤بضارع 
     ً                                                           مرفوع ا؟ إذا مل يسبق ٔباـز وال بناصب يكوف حكمو الرفع، ىذه ا٤برفوعات.

سم إف أما ا٤بنصوبات، قلنا: إف ا٤بنصوبات من األ٠باء كثّبة ووقع فيها اختبلؼ، ولكن أشهرىا، ا
وأخواهتا، وخرب كاف وأخواهتا، وا٤بفاعيل ا٣بمسة: ا٤بفعوؿ بو، وا٤بفعوؿ فيو أي ظرؼ الزماف وا٤بكاف، وا٤بفعوؿ 
لو أي ا٤بفعوؿ ألجلو، وا٤بفعوؿ معو، وا٤بفعوؿ ا٤بطلق، ىذه ا٣بمسة مفاعيل أو ا٤بفعوالت، و من األ٠باء 

ً      ا٤بنصوبة أيض ا ا٢باؿ، وأيض ا التمييز، وأيض ا ا٤بن                ً             ً ادى إذا فصلنا كل ا٤بنادى وإال فإف ا٤بنادى داخل ُب ا٤بفعوؿ           
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ً                                                           بو، وا٤بستثُب ُب بعض أحوالو، وأيض ا تابع ا٤بنصوب، ىذه من أشهر األ٠باء ا٤بنصوبة باإلضافة إىل الفعل                               
                                 ً                                                     ا٤بضارع ا٤بنصوب، وا٤بضارع يكوف منصوب ا إذا سبق بناصب، والنواصب عند البصريْب وتبعهم على ذلك 

ْ                              حويْب أربعة، وىي أف  بسكوف النوف، ولن، وكي، وإذف.ٝبهور الن                   
أما اجملرورات فثبلثة وكلها من األ٠باء، كل اجملرورات من األ٠باء، ٤باذا مل يكن ُب اجملرورات الفعل 
ا٤بضارع؟ قلنا: ا٤برفوعات ُب أ٠باء وفعل مضارع مرفوع، وا٤بنصوبات كذلك، لكن اجملرورات ال تكوف إال ُب 

ما ُب فعل مضارع حكمو ا١بر، ٤باذا؟ ألف ا٤بضارع ال يدخلو ا١بر، فا١بر خاص باأل٠باء، وُب األ٠باء، أي 
ا٤بقابل ا١بـز خاص با٤بضارع، فلهذا ال تكوف اجملرورات إال من األ٠باء، واجملرورات من األ٠باء قلنا: ثبلثة. 

 وىي ا٤بضاؼ إليو، واجملرور ٕبرؼ ا١بر، والتابع للمجرور.
أما اجملزومات ال تكوف إال ُب الفعل ا٤بضارع، وىذا من عدؿ العربية، قد جعلت الرفع والنصب 
   ً                                                                                مشَبك ا بْب األ٠باء وا٤بضارع، ٍب خصت ا١بر باأل٠باء، وخصت ا١بـز با٤بضارع فتعادلت، طيب اجملزومات ال 

، وا١بواـز  الٍب ٘بـز الفعل نوعاف:                                          ً                        تكوف إال ُب الفعل ا٤بضارع، وا٤بضارع يكوف ٦بزوم ا إذا سبق ٔباـز
ً              النوع األوؿ: ما ٯبـز فعبل  مضارع ا واحد ا. ىي أربعة:        ً     ً                       

 األوىل: مل.

              الثانية: ٤ب ا.
 الثالثة: ال الناىية.
 الرابعة: الـ األمر.

                                                                               ً  النوع الثاين: ما ٯبـز فعلْب مضارعْب. واألدوات الٍب ٘بـز فعلْب مضارعْب ىي أدوات الشرط ٝبيع ا 
             ً  أو كانت حروف ا.    ً           ً سواء  كانت أ٠باء  

 كل ذلك سبق بأمثلتو وهلل ا٢بمد وا٤بنة.
ا٤بسألة الثانية: مصطلحات ا٤بعرب وا٤ببِب. قلنا: إف النحويْب فرقوا بْب ا٤بعربات وا٤ببنيات ُب 
ا٤بصطلحات ُب عدة أمور. ٫بن اكتفينا ُب مصطلحات ا٤بعرب وا٤ببِب ُب أ٠باء ا٢بركات وُب مصطلحات 

طلحات ا٤بعرب وا٤ببِب ُب أ٠باء ا٢بركات، نعم ا٤ببنيات عليها حركات، وا٤بعربات عليها ا٢بكم اإلعرايب، فمص
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حركات وىي ُب اللفظ سواء، لكن حركات ا٤ببِب ٥با أ٠باء، وحركات ا٤بعرب ٥با عند النحويْب أ٠باء أخرى، 
ً            فأ٠باء ا٤بعرب ا٢بركة الٍب على قلم ، نسميها ضمة، وا٢بركة الٍب على قلم ا، كسرة، و                                  ٌ ُ   ا٢بركة الٍب على يعبد ،                                               

ٌ               الضمة، وا٢بركة الٍب على، لن يعبد  ا٤بسلم إال ربو، فتحة، والٍب على، مل يعبد  ٧بمد  إال ربو، سكوف.     ْ                                      َ                               
ننتقل إىل ا٤ببنيات، ا٢بركة الٍب على حيث، ضم، والٍب على أين، فتح، والٍب على مٌب، سكوف، 

                                           ً    ولوف: موقوؼ. لكن ا٤بتأخرين صاروا يسمونو سكون ا ُب                                         ً      وا٤بتقدموف كانوا يسموف السكوف على ا٤ببِب وقف ا، يق
 ا٤بعرب وا٤ببِب.

ً         ٍب ذكرنا مصطلحات ا٤بعرب وا٤ببِب ُب ا٢بكم اإلعرايب، نعم ا٢بكم اإلعرايب يكوف واحد ا، ولكن                                                                     
التعديل عنو يعِب ا٤بصطلح الذي يستعمل ُب بيانو ٱبتلف من الكلمة ا٤بعربة إىل الكلمة ا٤ببنية، فإذا قولنا 

، و٧بمد: فاعل، والفاعل عند العرب حكمو الرفع، ما ا٤بصطلح م : دعا ٧بمد  إىل ربو. دعا: فعل ماض  ٍ                                                       ثبل                       ٌ         ً  
ً               الذي نبْب بو حكم ٧بمد ُب دعا ٧بمد؟ مرفوع، نقوؿ: ٧بمد ىنا مرفوع. ولو قلت: إف ٧بمد ا دعا إىل ربو.                                                                           

ٍ                  ٧بمد ا ىنا منصوب، ولو قلت: صليت على ٧بمد . ٧بمد  ىنا ٦برور، لو انت      ٍ                                   ً ٌ            قلنا مثبل  إىل ٧بمد  يعبد ربو،          ً        
، حكمو الرفع، لكن ما ا٤بصطلح الذي  ا٢بكم ليعبد، فعل مضارع حكمو الرفع؛ ألنو ٦بر من الناصب وا١باـز
ٌ    نستعملو ُب بياف ا٢بكم اإلعرايب ىنا؟ يعبد ىنا مرفوع، طيب ٧بمد  لن يبعد  إال ربو، يبعد : منصوب، ٧بمد  مل              َ              َ         ٌ                                                       

. ْ               يعبد  إال ربو، ٦بزـو     
: ٝبع سيبويو النحو العريب ُب كتابو العظيم الكتاب. سيبويو أوؿ من  ننتقل                        ً                                                             إىل ا٤ببنيات، لو قلنا مثبل 

                      ً                                                                      ألف ُب النحو العريب كتاب ا ومات قبل أف يسميو فسماه العلماء بعده بالكتاب، وىو موجود اآلف ومطبوع، 
، وسيبويو: فاعل، والفاعل عند العرب حكمو الرفع، ما ا٤بصط ٍ                                                       ٝبع: فعل ماض  لح الذي نبْب بو ا٢بكم ىنا؟           

ُب ٧بل رفع، نقوؿ: سيبويو ىنا ُب ٧بل رفع؛ ألف حكمو الرفع. وىو من حيث البناء واإلعراب مبِب، ولو 
قلت: إف سيبويو ٝبع النحو العريب. ما ا٢بكم اإلعرايب لسيبويو ىنا؟ ُب ٧بل نصب، ما معُب ُب ٧بل نصب؟ 

: ترٞبت على سيبويو. أي حكمو اإلعرايب النصب، والكلمة من حيث                                   ً                   البناء واإلعراب مبنية، ولو قلت مثبل 
 سيبويو ىنا ُب ٧بل جر.
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ً                              ً                                   ولو قلنا أيض ا ُب ا٤بضارع ا٤ببِب: ىل ٙبضرف مبكر ا إىل الدرس. ٙبضر: فعل مضارع ومل يسبق              
؛ ألف ىل حرؼ استفهاـ مهمل، ويقاؿ: ىامل. أي ال يعمل فيما بعده شيئ ا الرفع وال                                                                             ً          بناصب وال ٔباـز

، فيحضر ىنا فعل مضارع حكمو الرفع، لكن ماذا نقوؿ لبياف ىذا ا٢بكم اإلعرايب، نقوؿ:  النصب وال ا١بـز
ٰبضر فعل مضارع ُب ٧بل رفع. أي حكمو اإلعرايب الرفع، والكلمة من حيث البناء واإلعراب مبنية؛ التصالو 

: ال ٙبضرف إىل الدرس متأخر ا. ال: حر  ، وٙبضر: فعل مضارع                          ً                       ً         بنوف التوكيد، ولو قلت مثبل  ؼ هني وجـز
. ، ما ا٤بصطلح الذي تبْب بو ا٢بكم؟ ُب ٧بل جـز  حكمو ا١بـز

ىذا ما يتعلق ٖببلصة ما كنا شرحناه ُب الدرس ا٤باضي، نريد أف نأخذ بعض األمثلة بسرعة، نريد 
، نلتـز باإلعراب العلمي الكامل ما استطعنا.               ً      ً      ً                                         أف نعرب إعراب ا علمي ا كامبل 

، لو أردت أف تعرب الفعل أو ا٢برؼ ستبدأ إعرابو ا٤بثاؿ األوؿ ٍ                                              : جاء ٧بمد  اليوـ . جاء: فعل ماض                َ      ٌ         
ٍ                                       ً            ببياف نوعو، فلو كاف فعل تقوؿ: فعل ماض  أو فعل مضارع، أو فعل أمر. وإف كاف حرف ا تقوؿ: حرؼ                                      
نصب، حرؼ توكيد، حرؼ جر، حرؼ ٙبقيق. وىكذا، ٍب تبْب ا٢بكم اإلعرايب بعد ذلك، ٫بن عرفنا أف 

، والكلمات العربية من حيث ا٢بكم اإلعرايب ال ا ألحكاـ اإلعرابية أربعة: الرفع، والنصب، وا١بر، و ا١بـز
ٚبرج عن ٟبسة أشياء، إذا أردنا أف نعرؼ ا٢بكم اإلعرايب ألي كلمة عربية فبل ٱبرج حكمها عن ٟبسة 

، أو ليس  ٥با حكم إعرايب، أي ليس ٥با ال أشياء، إما أف يكوف حكمها الرفع، أو النصب، أو ا١بر، أو ا١بـز
، فنقوؿ حينئذ  ُب ا٢بالة األخّبة: ال ٧بل لو من اإلعراب. فما معُب قوؿ  ٍ                                                رفع، وال نصب، وال جر، وال جـز                                       
ا٤بعربْب: ال ٧بل لو من اإلعراب؟. أي ليس لو حكم إعرايب، ىذا كا٤بباح عند الفقهاء، كل األمور إما ىي ُب 

الستحباب أو الكراىة، أو ما تدخل ُب ىذه األمور فتبقى على األصل وىو ا٢بكم التحرًن أو الوجوب أو ا
، أو ال يكوف ٥با  اإلباحة، كذلك الكلمات العربية إما أف يكوف حكمها الرفع، أو النصب، أو ا١بر، أو ا١بـز
ٍ                                                    حكم من ىذه األحكاـ، فجاء: فعل ماض  ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على الفتح، فهذه ثبلثة أركاف ُب                                 

اإلعراب، وسيأٌب بياهنا بعدما ننتهي من الكبلـ على عبلمات اإلعراب، وإف شئت أف تقدـ بعض ىذه 
ٌ                                                               األركاف على بعض فبل بأس، و٧بمد : ٧بمد ىنا اسم، ىل نبدأ إعرابو كالفعل وا٢برؼ ببياف النوع؟ ال؛ ألف                            

اسم مكاف، أو اسم آلة. ما تبْب  األ٠باء ُب اللغة العربية كثّبة، ما تقل: علم، أو مصدر، أو اسم فاعل، أو
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ذلك، وإ٭با أردت تبدأ إعراب فتبْب موقعو ُب ا١بملة ليس ُب اإلعراب، أي ُب مكاف وقع ُب ا١بملة، ُب 
أو٥با، أو وقع ٕبيث يدؿ على من فعل الفعل، أو وقع ُب مكاف ٕبيث يدؿ على من وقع الفعل عليو، أو أنو 

يبْب مكاف الفعل، أو يبْب سبب الفعل، ُب أي مكاف يقع ُب  وقع ُب مكاف ٕبيث يبْب زماف الفعل، أو
. ٧بمد ىنا وقع ُب ابتداء ا١بملة  ٌ                              ا١بملة، وما فائدتو عندما وقع ُب ىذا ا٤بكاف من ا١بملة؟ نقوؿ: ٧بمد  صابر       ٌ                                                           

ٌ                                                           فنسميو مبتدأ، لو قلت: ىذا ٧بمد . ٧بمد  وقع ىنا ٕبيث أكمل فائدة ىذا، ىذا ما بالو؟ فائدتو ٛبت بقولنا      ٌ                              :
: ٪بح ٧بمد . ٧بمد  ىنا عندما وقع ماذا بْب؟  ٌ                         ٧بمد . وا١بزء الذي يتم فائدة ا٤ببتدأ ىو ا٣برب، ولو قلت مثبل       ٌ        ً                                                  ٌ   
ً             بْب من فعل النجاح، واالسم الذي يبْب من فعل الفعل فاعل، ولو قلت: أكرمت ٧بمد ا. ٧بمد ا ىنا بْب من        ً                                                                      

ٌ      ً      وقع الفعل عليو مفعوؿ بو، جاء ٧بمد  راكب ا، بْب وقع اإلكراـ عليو، فاإلكراـ وقع على ٧بمد، والذي يبْب من                                 
ىيئة ٧بمد وقت اجمليء والذي يبْب ا٢بالة أو ا٥بيئة ا٢باؿ، فلهذا يقوؿ النحويوف: إف االسم تتوارد عليو ا٤بعاين 
ٖببلؼ الفعل وا٢برؼ فمعانيهما ثابتة. فاالسم تتوارد عليو ا٤بعاين، ىو اسم واحد مثل ٧بمد أو مثل خائف، 

: جاء ا٣بائف. ا٣بائف اسم و                                                                 ً                   احد، لكن ٘بد أف معانيو ٚبتلف باختبلؼ معانيو ُب ا١بملة، فإذا قولت مثبل 
ٌ     ً    ىنا فيو معُب الفاعلية، ىو الذي جاء، طيب رأيت ا٣بائف أو سكنت ا٣بائف، ا٤بفعولية، جاء ٧بمد  خائف ا،                                                                                   

ٍ                              ا٢بالية ىي ُب ا٢باؿ، وىكذا ُب معاف  كثّبة، فمحمد ماذا بْب ُب ا١بملة؟ بْب من فعل اجمليء، واالسم الذي                               
                                                                                          ً  يبْب من فعل الفعل يسميو النحويوف فاعل، إذف فاإلعراب يبدأ بقولنا: فاعل. مهما قلت قبل فاعل شيئ ا 
فليس من أركاف اإلعراب، ليس ٖبطأ لكن مل تبدأ باإلعراب بعد، أي ٲبكن أف تقوؿ: ٧بمد علم أو اسم 

أ باإلعراب حٌب تقوؿ: فاعل. ما بو؟ ا٢بكم اإلعرايب؟ مرفوع، مفعوؿ. ما أحد يقوؿ لك: خطأ. لكن مل تبد
                                                                            َ                 ٤باذا مل تقل: ُب ٧بل رفع؟. ألنو معرب، الركن الثالث ا٢بركة؟ وعبلمة رفعو الضمة، واليوـ : ما عبلقة اليـو 
، واالسم الذي يبْب زماف  ٔباء، اليـو اسم ماذا بْب ُب جاء؟ بْب زماف اجمليء، مٌب حدث اجمليء؟ ُب اليـو

                          ً                                                                  الفعل يسميو النحويوف مفعوال  فيو أو ظرؼ زماف، فاليـو مفعوؿ فيو أو ظرؼ زماف، وظرؼ زماف أدؽ؛ ألف 
: ظرؼ  ً                ا٤بفعوؿ فيو يطلق على ظرؼ الزماف وظرؼ ا٤بكاف، ولو قلت: مفعوؿ فيو. لكاف صحيح ا، فاليـو                                                                        

 زماف منصوب وعبلمة نصبو الفتحة.
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ٍ                                          ماض  ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على الفتح، وىؤالء:  ا٤بثاؿ الثاين: جاء ىؤالء إليك. جاء: فعل   
ً                                                  فاعل، ولو قلت: اسم إشارة. لكاف صحيح ا لكن مل تبدأ باإلعراب، اسم إشارة للجمع، صحيح، ١بمع                                    
الذكور، صحيح، لكن مل تبدأ باإلعراب بعد حٌب تقوؿ: فاعل. ولو قلت: فاعل. لكفى؛ ألف قولك: اسم 

، فهؤالء: فاعل ُب ٧بل رفع مبِب على الكسر، وإليك: كلمتاف: إىل، والكاؼ، إشارة. ىذه زيادة ُب اإلعراب
فإىل: حرؼ جر ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف، والكاؼ: ضمّب متصل للمخاطب ُب ٧بل جر 
مبِب على الفتح، ىذا ا٤بوضع الوحيد لبلسم الذي إذا أردت أف تبدأ إعرابو تقوؿ: اسم. فاالسم إذا أردت أف 
                                                                     ً                      ً تبدأ إعرابو تبْب موقعو ُب ا١بملة إال ُب موضع واحد تقوؿ: اسم. إذا كاف مسبوق ا ٕبرؼ جر، ىنا تقوؿ مثبل  
الكاؼ: اسم ُب ٧بل جر ٗبِب على الفتح. وإف شئت كما قلنا تزيد تقوؿ: ضمّب متصل للمخاطب. ال 

 بأس.
إف شاء اهلل -الدرس اليـو نستعْب باهلل ونبدأ بالدرس ا١بديد، وقد قلنا ُب الدرس ا٤باضي: إف 

سيكوف عن عبلمات اإلعراب. فإذا انتهينا منها نكوف قد انتهينا من باب ا٤بعرب وا٤ببِب، ومل يبق لنا  -تعاىل
ُب غضوف درس أو درسْب، أي أريد  -إف شاء اهلل تعاىل-فيو إال الكبلـ على طريقة اإلعراب، ولعلنا ننتهي 

األسبوع القادـ أو األسبوع الذي بعده فينتهي نصيبنا ُب ىذا بعد ىذا الدرس درس آخر إف شئتم ُب 
ُب الفصل القادـ  -إف شاء اهلل تعاىل-الفصل، ونصيبنا ُب ىذا الفصل إىل هناية باب ا٤بعرب وا٤ببِب، نكمل 

      ً                ابتداء  من باب الفاعل.
٤ببِب ما الكبلـ على عبلمات اإلعراب ٩با ٯبب أف يعرفو النحوي من أمثالكم ُب باب ا٤بعرب وا

                                                   ً                                            ً  يتعلق بعبلمات اإلعراب، وسبق أف أحملنا إليها، وعرفتم كثّب ا ٩با يتعلق هبا من قبل، والطالب النبيو عرؼ كثّب ا 
 ٩با يتعلق هبا من قبل.

 مٌب تسمى ا٢بركة عبلمة، ومٌب ال تسمى عبلمة؟.س: 
 سؤاؿ قبل ذلك: ىل كل ا٢بركات تسمى عبلمات إعرابية، أـ ال؟.

 كل ا٢بركات ُب العربية تسمى عبلمات إعرابية.ال، ليست   جـ:
 ما ا٢بركات الٍب تسمى عبلمات إعرابية؟. س:
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يقوؿ األخ: ا٢بركات الٍب ُب آخر الكلمة نسميها عبلمات إعرابية. وىذا ا١بواب غّب صحيح،  جـ:
ط، أي ُب والصحيح: عبلمات اإلعراب ىي الٍب تكوف ُب األ٠باء ا٤بعربة، واألفعاؿ ا٤بضارعة ا٤بعربة فق

ا٤بعربات، فعبلمات اإلعراب ال تكوف إال ُب ا٤بعربات، وا٤بعربات كما عرفنا ال تكوف إال ُب األ٠باء والفعل 
ا٤بضارع، أي أف ا٢بركات الٍب على ا٢بروؼ ليست بعبلمات إعرابية؛ ألهنا حركات بناء، وا٢بركات الٍب على 

ة؛ ألهنا حركات بناء، واأل٠باء وا٤بضارع ا٤ببِب منهما الفعل ا٤باضي وعلى فعل األمر ال تسمى عبلمات إعرابي
حركاتو حركات بناء، وا٤بعرب منهما حركاتو تسمى عبلمات إعرابية، إذف ما العبلمة اإلعرابية؟ ىي الٍب تكوف 
ُب الكلمات ا٤بعربة فقط، وىذا األمر بيناه ُب أوؿ درس ُب ا٤بعرب وا٤ببِب، ٤باذا فرؽ النحويوف بْب ا٤بعربات 

ا٤ببنيات ىذا التفريق الشديد وبنوا على ذلك كثّب من األحكاـ حٌب ُب ا٤بصطلحات؟ ٥بذا الفرؽ القوي بْب و 
ا٤بعربات وا٤ببنيات، ا٤بعربات واضحات، معرب واضح، ٤باذا كانت الكملة ا٤بعربة واضحة؟ ما الذي وضحها؟ 

ً                                      ما الذي جعل إعراهبا واضح ا؟ كوف إعراهبا يؤخذ من حركتها، لفظها ي دؿ على إعراهبا، منذ أف يسمعها                       
العريب يعرؼ مباشرة أعراهبا؛ ألف لفظها يدؿ على إعراهبا، ٤باذا كاف لفظها يدؿ على أعراهبا؟ ألف ا٢بركة الٍب 
ٌ                         توضع عليها تدؿ على إعراهبا، إذا أردت الرفع حملمد ٯبب أف تقوؿ: ٧بمد . وإذا أردت النصب تقوؿ:                                                              

ً                         ٧بمد ا. وإذا أردت ا١بر تقوؿ: ٧ب ً        مد . فمٌب ما ٠بعت ٧بمد  عرفت أف ا٢بكم اإلعرايب الرفع، أو ٧بمد ا عرفت                                      ٌ                 ٍ  
ٍ                                                          أف ا٢بكم اإلعرايب النصب، أو ٧بمد  عرفت أف ا٢بكم اإلعرايب ا١بر، وسيبويو ىل تأخذ ا٢بكم اإلعرايب من                             

تعلم حركة سيبويو؟ ال، ٤باذا؟ ألهنا ليست حركة إعراب، ليست عبلمة، ا٢بركة الٍب على سيبويو ليست ال 
                                            ً                         اإلعراب، وا٢بركة الٍب على ٧بمد وعلى ا٤بعربات عموم ا تعلم باإلعراب فهي عبلمة.

فالعبلمات ىي ا٢بركات الٍب تعلم با٢بكم اإلعرايب، العبلمة مأخوذة من العلم، أو مأخوذة من  إذن:
ٲبكن أف نأخذ  العبلمة الٍب ىي اإلشارة، أي عندما تراىا تعرؼ أف ذلك ا٤بوضع ىو ا٤بوضع ا٤براد، فلهذا:

ٌ                                                           ا٢بكم اإلعرايب من ا٢بركة الٍب على قلم ، وال نأخذ ا٢بكم اإلعرايب من ا٢بركة الٍب على حيث، أو منذ، مع أف                                 
ٌ                                                              النطق واحد، لكن ا٢بركة الٍب قلم  عبلمة؛ ألهنا مرتبطة باإلعراب تتغّب بتغّب اإلعراب، يغّبىا العريب بتغّب                              

 ذ، ال عبلقة ٥با باإلعراب.اإلعراب، وا٢بركة الٍب على حيث وعلى من



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

إذف: فجميع العبلمات اإلعرابية ال تكوف إال ُب الكلمات ا٤بعربة، فكل كبلمنا على عبلمات 
اإلعراب سيكوف على الكلمات ا٤بعربة، ما يأٌب طالب وٲبثل يل بعد ذلك بكلمة مبنية، فعبلمات اإلعراب ال 

بلمات اإلعراب كلو كلمات معربة، كل األبواب الٍب تكوف إال ُب الكلمات ا٤بعربة، أي كل ما سنقولو ُب ع
سنذكرىا ُب عبلمات اإلعراب أبواب ُب ا٤بعربات، األ٠باء ا٣بمسة، وا٤بثُب، وٝبع ا٤بذكر السامل، وٝبع ا٤بؤنث 
السامل، إىل آخره، ىذه كلها من أبواب ا٤بعربات؛ ألف ما عليها عبلمات إعرابية، أذف فهذا ا٤براد بالعبلمات 

 بية، ىي ا٢بركة الٍب تعلم باإلعراب، وا٢بركة الٍب تعلم باإلعراب ىي ا٢بركة الٍب على الكلمة ا٤بعربة.اإلعرا
: الصبلة. ما                                                                         ً            والعبلمات اإلعرابية ُب النحو ماذا تقابل ُب الفقو؟ أي عندما أقوؿ لكم اآلف مثبل 

مسة؟ الوجوب، ما نقوؿ: حكم الصبلة؟ األحكاـ التكليفية ٟبسة، ما ٧بكم الصبلة من ىذه األحكاـ ا٣ب
حكم الصبلة واجبة. نقوؿ: حكم الصبلة الوجوب. فالصبلة واجبة، ا٤بهم حكم الصبلة الوجوب، والدليل 
على ىذا ا٢بكم؟ تأٌب بدليل معترب ُب الشرع من القرآف أو من السنة أو باإلٝباع أو القياس، األدلة ا٤بعتربة 

، ُب }ا٢بَْْمُد{انتهينا، ما ا٢بكم اإلعرايب لػ ، وغّبىا[، َٖٗة{ ]البقرة: }َوأَِقيُموْا الص بلَ ىناؾ كقولو تعاىل: 
؟ الرفع، ما دليلك؟ قد يأٌب إنساف آخر ويقوؿ: ، وغّبىا[ٕ}ا٢بَْْمُد لِل ِو َربِّ اْلَعاَلِمَْب{ ]الفاٙبة: قولنا: 

}ا٢بَْْمُد ، ُب قولو تعاىل: ُد{}ا٢بَْمْ ا٢بكم النصب أو ا١بر. تقوؿ: ال، أنا عندي دليل أف ا٢بكم اإلعرايب لػ 
، الرفع، والدليل على ذلك الضمة الٍب على آخر الكلمة، والضمة على الكلمة ا٤بعربة دليل لِل ِو َربِّ اْلَعاَلِمَْب{

 على أف حكمها اإلعرايب الرفع. 
. أي ما إذف: فالعبلمات اإلعرابية ُب النحو تقابل ُب الفقو األدلة، عندما قولنا: أحكاـ إعرابية

ً                                                                        يتصور أف تطلق حكم ا ببل دليل، وإال فهذا ا٢بكم ٲبكن أف يرده أي إنساف، ا٢بكم إذا مل يعمل بدليل ال                  
                                                    ً                                        يكوف لو قبوؿ، و٥بذا أطلق النحويوف على ىذه األشياء أحكام ا؛ ألهنم يريدوف ا٤بعُب، ىذه األحكاـ النحوية 

يو، فالرفع لو أدلة تدؿ عليو، فكل كبلمنا عن األربعة، ولكل حكم من ىذه األحكاـ األربعة أدلة تدؿ عل
الكلمة ا٤بعربة، إذا وجدت الضمة على كلمة معربة فتعرؼ أف حكمها اإلعرايب الرفع، ومن أدلة الرفع الواو، 
وىذا ُب ٝبع ا٤بذكر السامل، إذا وجدت الواو ُب ٝبع ا٤بذكر السامل كا٤بسلموف تعرؼ أف حكمها اإلعرايب 

رفع األلف وذلك ُب ا٤بثُب، إذا رأيت ا٤بثُب باأللف مثل: رجبلف، مسلماف، قلماف، تعرؼ الرفع، ومن أدلة ال



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أف حكمها اإلعرايب الر فع، وىناؾ أدلة أخرى للرفع، والنصب لو أدلة، و ا١بر لو أدلة، وا١بـز لو أدلة، إال أف 
ب: ا٢بمد مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو النحويْب ال يقولوف: أدلة. وإ٭با يقولوف: عبلمة. فلهذا ُب قولنا ُب اإلعرا

 الضمة. يعنوف ودليل رفعو الضمة، لكن مصطلحات النحويْب ٚبتلف عن مصطلحات الفقهاء وا٤بعُب واحد.
فالكبلـ اآلف على عبلمات اإلعراب، أي األدلة الٍب تدؿ على ىذه األحكاـ اإلعرابية الٍب عرفناىا 

فع؟ ومٌب نعرؼ أف ا٢بكم اإلعرايب النصب؟ ومٌب نعرؼ أف من قبل، أي مٌب نعرؼ أف ا٢بكم اإلعرايب الر 
؟ بالعبلمة.  ا٢بكم اإلعرايب ٥بذه الكلمة ا١بر أو ا١بـز

إذف: ال بد أف نعرؼ ىذه الكلمات، فإذا وجدناىا ُب كلمة ما عرفنا حكمها اإلعرايب، أو إذا أردنا 
أردنا أف ٪بعل الكلمة مرفوعة ٪بعل فيها أف نتكلم أو نكتب سنراعي ىذه العبلمات باختبلؼ األحكاـ، إذا 

دليل رفع، أو نقوؿ: عبلمة رفع. وإذا أردنا أف تكوف الكلمة منصوبة ٪بعل فيها دليل نصب، أو عبلمة 
نصب؛ لكي يفهم السامع أو القارئ أننا نريد أف ا٢بكم ىنا النصب، فيفهم ما وراء ذلك من ا٤بعاين؛ ألف 

 مرتبط با٤بعُب. ا٤بعُب مرتبط باإلعراب، واإلعراب
 فإذا علمنا ذلك نعلم أف عبلمات اإلعراب تقسم تقسيمْب:

التقسيم األوؿ: تقسيمها إىل عبلمات أصلية وعبلمات فرعية. ٪بمع كل عبلمات اإلعراب اآلف 
 حٌب تشكل دائرة، ٍب نقسم ىذه الدائرة قسمْب:

 القسم األوؿ: عبلمات اإلعراب األصلية. 
 بعد قليل ونعرفها. -إف شاء اهلل تعاىل-عراب الفرعية. سندرىا القسم الثاين: عبلمات اإل

انتهينا من معرفة ىذا التقسيم، ٪بمع العبلمات كلها مرة ثانية، ٪بمعها مرة أخرى حٌب تشكل دائرة  
 ونقسمها قسمة ثانية.

 التقسيم الثاين: تقسيمها إىل عبلمات ظاىرة وعبلمات مقدرة.
ىذاف تقسيماف ال قسماف، نبدأ بالتقسيم األوؿ، والتقسيم فهذاف تقسيماف أـ قسماف؟  إذن:

                                                                                      ً  األوؿ تقسيم عبلمات اإلعراب إىل عبلمات أصلية وعبلمات فرعية، وا٤براد بالعبلمات األصلية، األصل غالب ا 
 يراد بو األكثر ُب الباب، الكثرة يستدؿ هبا على أف ىذا الشيء ىو األصل ُب ىذا الباب.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 اإلعراب؟.ما األصل ُب عبلمات س: 
 -أي اسم معرب أو مضارع معرب–األصل أف عبلمة الرفع الضمة، مٌب ما رأيت كلمة معربة جـ: 

أيها ا٤بخاطب أو ا٤بستمع أو –على آخرىا ضمة فحكمها اإلعرايب الرفع مباشرة؛ ألف الضمة دليل يدلك 
تحة، وعبلمة ا١بر األصلية على أف الكلمة حكمها الرفع، فهي مرفوعة، وعبلمة النصب األصلية الف -القارئ

الكسرة، وعبلمة ا١بـز األصلية السكوف، ىذه ىي العبلمات األصلية، أي أكثر الكلمات ا٤بعربة تكوف 
عبلمة الرفع فيها الضمة، وعبلمة النصب فيها الفتحة، وعبلمة ا١بر فيها الكسرة، وعبلمة ا١بـز فيها 

 وؿ: أكثر الكلمات ا٤بعربة.السكوف، أكثر الكلمات ا٤بعربة، ما نقوؿ: ٝبيع. نق
ٌ  مثاؿ: جاء ٧بمد  أو كاف ٧بمد  صائم ا، أو إف ىذا ٧بمد ، أو ٧بمد  كرًن ، أو ىذا ٧بمد .             ٌ     ٌ         ٌ                 ً      ٌ            ٌ              

 فمحمد ُب كل ىذه األمثلة حكمو الرفع؛ ألف عليو ضمة.
ُ          مثاؿ: ٯبتهد  الطالب ُب دروسو، أو الطالب ٯبتهد  ُب دروسو، أو رأيت ٧بمد ا ٯبتهد  ُب دروسو.       ً                      ُ                                ُ           

 ُب األمثلة حكمو الرفع؛ ألنو معرب عليو ضمة.فيجتهد 
: اسم معرب عليو ضمة حكمو ، وغّبىا[: }ا٢بَْْمُد{ٕ}ا٢بَْْمُد لِل ِو َربِّ اْلَعاَلِمَْب{ ]الفاٙبة: مثاؿ: 

 الرفع.
اسم  :[: }اْلِكَتاُب{ٕ، ٔ( َذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيِو ُىًدى لِّْلُمت ِقَْب{ ]البقرة: ٔ}امل )مثاؿ: 

 معرب عليو ضمة حكمو الرفع.
[: }الل ُو{: اسم معرب عليو ضمة، ٕ، ٔ( الل ُو الص َمُد{ ]اإلخبلص: ٔمثاؿ: }ُقْل ُىَو الل ُو َأَحٌد )

 : ا٠باف معرباف عليهما ضمة.}الل ُو الص َمُد{: اسم معرب عليو ضمة، و }َأَحٌد{و 
 كل ىذه األ٠باء حكمها الرفع.

 فعل مضارع عليو ضمة حكمو الرفع.[: }يُػَوْسِوُس{: َ٘وْسِوُس{: ]الناس: }ال ِذي يػُ مثاؿ: 
كل كلمة معربة عليها ضمة فحكمها الرفع؛ ألف الضمة ىي الدليل األصلي أو العبلمة األصلية 
، ىذا أكثر الكمات ا٤بعربة،  للرفع، ويقاؿ الكبلـ نفسو ُب عبلمة النصب، وعبلمة الكسر، وعبلمة ا١بـز

ضع عليها ضمة، وإذا  لكن ىناؾ كلمات معربة قليلة عبلماهتا اإلعرابية غّب ذلك، أي إذا كانت مرفوعة ما ن



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

كانت منصوبة ما نضع عليها فتحة، وإذا كانت ٦برورة ما نضع عليها كسرة، وإذا كانت ٦بزومة ما نضع 
 عليها السكوف وإ٭با ٥با عبلمات إعرابية أخرى.

ال بد أف نعرؼ عبلمات اإلعراب ُب ىذا ا١بزء القليل، ونسمي ىذا العبلمات بالعبلمات  إذن:
 ة.الفرعية أو النيابي

والعبلمات فرعية قليلة و٧بصورة، حصرىا النحويوف، كم عدد أبواب العبلمات الفرعية؟ سبعة، وىي 
سبعة ما تغّبت، منذ درست النحو إىل اآلف وىي سبعة، وستبقى سبعة، نعم ىي سبعة أبواب، أبواب 

ُب األ٠باء، وباباف ُب العبلمات الفرعية سبعة، ُب ىذه األبواب السبعة تكوف العبلمات الفرعية، ٟبسة منها 
 الفعل ا٤بضارع، نعد السبعة: 

 األوؿ: األ٠باء ا٣بمسة. ويقاؿ: الستة. 
 الثاين: ا٤بثُب.

 الثالث: ٝبع ا٤بذكر السامل.
 الرابع: ٝبع ا٤بؤنث السامل. 

 ا٣بامس: االسم ا٤بمنوع من الصرؼ.
 ىذه ٟبسة أ٠باء تكوف فيها العبلمات الفرعية.

 . ويقاؿ: األبنية ا٣بمسة أو األمثلة ا٣بمسة. السادس: األفعاؿ ا٣بمسة
 السابع: الفعل ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر.

 ىذاف الباباف من الفعل ا٤بضارع.
إذف: ىذه األبواب السبعة تنحصر فيها العبلمات الفرعية مهما خرجت من ىذه األبواب السبعة، 
مهما وجدت كلمة ال تدخل ُب ىذه األبواب ستعلم أف عبلمتها اإلعرابية عبلمة أصلية، وىي أكثر 

أبواب العبلمات                                                             ً     ً             الكلمات، أما ىذه األبواب السبعة فأبواب ٧بصورة، سنأتيها اآلف باب ا باب ا، نبدأ اآلف ب
 الفرعية:



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الباب األوؿ: األ٠باء ا٣بمسة. وبعضهم يقوؿ: األ٠باء الستة. األ٠باء كم؟ ٟبسة، أي ٟبسة أ٠باء 
معينة ٧بددة عن العرب، فالعرب خصوا ىذه األ٠باء بالذات بإعراب معْب، لغتهم فعلوا هبا ذلك، و٫بن 

 األ٠باء ا٣بمسة الٍب خصتها العرب هبذا اإلعراب؟:نتبعهم؛ ألف اللغة اتباع و٠باع، ما الكمات ا٣بمسة أو 
الكلمة األوىل: أبوؾ. كلمة أب مضافة إىل غّب ياء ا٤بتكلم كأف تقوؿ: أبوؾ. أضفتها إىل كاؼ 
ا٣بطاب، أو أبونا، أو أبوىا، أو أبوىم، أو أف تضيفها إىل اسم ظاىر ال ضمّب، كأبو ٧بمد، وأبو زيد، وأبو 

كن إذا قولت: أيب. ال تكوف من األ٠باء ا٣بمسة، فتعود إىل األصل، تكوف عبلمتها األبناء، وأبو األشباؿ، ل
 عبلمات أصلية، أي شيء ٱبرج عن ىذه األبواب السبعة فعبلمتو أصلية إال ما نص عليو.

 الكلمة الثانية: أخوؾ. مضافة إىل غّب ياء ا٤بتكلم.
 مثاؿ: أخوؾ، أخو ٧بمد.

غّب ياء ا٤بتكلم، وا٢بمو ىم أقارب الزوج، ويقاؿ: أقارب الزوجة. الكلمة الثالثة: ٞبوؾ. مضافة إىل 
 وا٤بشهور ُب اللغة أهنم أقارب الزوج.

 الكلمة الرابعة: فوؾ. وىو الفم.
الكلمة ا٣بامسة: ذو ماؿ. كلمة ذو ٗبعُب صاحب. فذو ماؿ أي صاحب ماؿ، وكذلك ذو علم، 

 وذو فضل، وذو أوالد، وىكذا.
وىي كلمة ىنوؾ، ىي كلمة يكُب هبا عما يستحٓب من التصريح بو   وبعضهم يضيف كلمة سادسة

كالعورات و٫بوه، وأكثر النحويْب يهملوهنا؛ ألف أكثر العرب يعربوهنا با٢بركات األصلية، ا٤بهم نبقى مع 
 ٝبهور العرب الذين ٱبصوف ىذا اإلعراب باأل٠باء ا٣بمسة، وىي أبوؾ، وأخوؾ، وٞبوؾ، وفوؾ، وذو ماؿ.

 يقوؿ النحوي: أبوؾ. ما يقوؿ: أب.؟.٤باذا  س:
. دوف إضافة، تكوف  جـ: ٌ                   ألف شروط إعراب ىذا اإلعراب أف تكوف مضافة، أبوؾ، لكن لو قلنا: أب                                                              

. ، أب ا، أب  ٍ  من األ٠باء ا٣بمسة أو تعرب ٕبركات أصلية؟ أصلية، أب      ً     ٌ                                              
 كيف نعرؼ أف حكم ىذه الكلمة يعترب رفع أو نصب أو جر؟. س:



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 الرفع إذا كاف فيها الواو.نعرؼ أف حكمها  جـ:
 مثاؿ: جاء أخوؾ. أخوؾ: فاعل حكمو الرفع.

 ونعرؼ أف حكمها النصب إذا كاف فيها األلف.
 مثاؿ: رأيت أخاؾ. أخاؾ: مفعوؿ بو حكمو النصب.

 ونعرؼ أف حكمها ا١بر إذا جاء كاف فيها الياء.

 مثاؿ: وسلمت على أخيك، ٦برور حكمو ا١بر.
: إف عبلمات اإلعراب ُب األ٠باء ا٣بمسة الرفع تدؿ عليو الواو، أو عبلمتو الواو، والنصب تدؿ قلنا

عليو األلف، أو عبلمتو األلف، وا١بر عبلمتو الياء أو نقوؿ: تدؿ عليو الياء. فمٌب ما ٠بعت أبوؾ أو أخوؾ، 
ٍ                       أو قولت: أبوؾ، أو أخوؾ. فأف حكم الكلمة حينئذ  الرفع، مٌب تقوؿ: أبوؾ، أو أخوؾ، أو ذو ماؿ؟. إذا                                              

 ،                                                                            ً      ً         ً  كانت ىذه الكلمة من الكلمات ا٤برفوعة الٍب أخذناىا قبل قليل، كأف تكوف مبتدأ مثبل  أو خرب ا أو فاعبل 
أو نائب فاعل، أو اسم كاف وأخواهتا، أو خرب إف وأخواهتا، ا٤برفوعات السبعة الٍب درسناىا قبل قليل، إذا 

 تبقى مرفوعة؟ أف تكوف من ا٤برفوعات، تقوؿ: أبوؾ، أو أبونا، أو أبوىا. وقعت األ٠باء الستة مرفوعة، مٌب 
ا أبونا، أ كـر أبونا. ً          ُ           مثاؿ: أبونا ٧بمد ، كاف أبونا حاضر ا، إف ٧بمد          ً                 ٌ                

وىكذا ُب ا٤برفوعات، وُب النصب، الذي ينصب ىذه األ٠باء الستة كيف ينصبها؟ مٌب تكوف 
إذا وقعت مفعوؿ بو، أو اسم إف وأخواهتا، أو خرب كاف  األ٠باء الستة منصوبة؟ أخذنا ا٤بنصوبات، أي

 وأخواهتا، إذا وقعت ا٤بنصوبات الٍب ذكرناىا من قبل فأنك ٘بعلها باأللف.
ٌ        مثاؿ: أكـر األستاذ  أخانا، إف أخانا ٧بمد ، كاف ٧بمد  أخانا.          ٌ                     ُ                  

مع أنك وىكذا تنصب باأللف، إذا وقعت األ٠باء الستة منصوبة ٘بعلها باأللف لكي يعرؼ السا
 تريدىا منصوبة، ىذا حقها ُب اللغة.

                                 ٌ                   وإذا كانت ٦برورة تضع فيها الياء، ت علم إعراهبا بالياء.
 مثاؿ: سلمت على أخيك، ىذه سيارة أخيك، سلمت على أخيك.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

واألصمعي يروي ُب ذلك قصة طريفة، قصة إعرابية، واألصمعي من الذين ذىبوا إىل بادية العرب 
ويكتبوهنا عن األعراب الذين مل ٱبتلطوا بغّبىم، ٯبمعوف كبلـ العرب احملتج بو، يطلبوف اللغة، ٰبفظوهنا 

                                                                   ً                           يقوؿ: كنت مع أعرايب ُب خيمة واحدة وىكذا ُب الرب، وأرسل صبية لو تستقي ماء ، تأٌب با٤باء بقربة، فعندما 
ل وىي صغّبة، أقبلت ىذه الصبية، انفتح فم القربة. وفم القربة مربوط ٕببل، فعندما أقبلت انفك ا٢بب

 -أي القربة-وحاولت أف تربط ا٢ببل ما استطاعت مرة أخرى، فقالت ىذه الصبية: يا أبٍب: أدرؾ فاىا 
 غلبِب فوىا، ال طاقة يل بفيها. يقوؿ: فجمعت اللغة بكبلمها ىذا.

 مثاؿ: أبونا شيخ كبّب. ما ا٢بكم اإلعرايب ألبونا ىنا؟ الرفع، من أي ا٤برفوعات؟ ىذا الذي سندرسو
بالتفصيل، اآلف عرفنا أف حكمو الرفع، وأبونا مباشرة حكمو الرفع، من أي ا٤برفوعات؟ فاعل، نائب فاعل، 

 مبتدأ، خرب، اسم كاف، خرب إف؟ ىذا سيأٌب تفصيلو فيما بعد، لكن عرفنا أف حكمو الرفع اآلف.
 مثاؿ: إف أبانا شيخ كبّب. ا٢بكم اإلعرايب النصب.

مسة، ما عبلمات اإلعراب ُب األ٠باء ا٣بمسة؟ ىي حركات أصلية فهذا ما يتعلق باأل٠باء ا٣ب
 ٩بطوطة ويقاؿ: ٩بدودة. صحيح، ألف الضمة إذا مدت صارت واو، والفتحة تصّب ألف، والكسرة تصّب ياء.

            ُ                             مثاؿ: جاء أب ك. ٍب ٲبدوف الضمة فنقوؿ: أبوؾ.

             َ                            مثاؿ: رأيت أب ك. ٍب ٲبدوف الفتحة فتصّب أباؾ.
  ِ                            أب ك. ٍب ٲبدوف الكسرة فتصّب أبيك.مثاؿ: سلمت على 

واإلعراب ٕبركات أصلية موجود، لغة من لغات العرب، من لغات العرب ُب األ٠باء ا٣بمسة 
اإلعراب با٢بركات األصلية، وىذه لغة قليلة، لكن اللغة الفصحى عند العرب أهنم يعربوف األ٠باء ا٣بمسة 

 با٢بروؼ كما ذكرنا قبل قليل.
ُب. وكلم يعرؼ ا٤بثُب، مل نقف عند األشياء ا٤بعروفة وسنذكر هبا بسرعة، ا٤بثُب كل الباب الثاين: ا٤بث

 ما دؿ على اثنْب أو اثنتْب بزيادة ألف ونوف أو ياء ونوف زائدتْب، ىذا ا٤بثُب.
 مثاؿ: ٧بمداف، سيارتاف، فاطمتاف. 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

تعلم أف  ما عبلمات إعراهبا؟ أي كيف تعرؼ أف حكمها الرفع أو النصب أو ا١بر؟ أو كيف
حكمها الرفع أو النصب أو ا١بر؟ تقوؿ: جاء احملمداف، ورأيت احملمدين، وسلمت على احملمدين. ففي الرفع 
تقوؿ: جاء احملمداف. الذي تغّب لكي يعلمك باإلعراب األلف والياء، العبلمة ىي الٍب تعلم باإلعراب، 

ً                   ً         ا١بر الياء أيض ا، فمٌب ما وجدت مثن ا باأللف، فعبلمة الرفع ُب ا٤بثُب األلف، وعبلمة النصب الياء، وعبلمة              
رجبلف أو مسلماف أو سيارتاف، فتعرؼ أف حكمها اإلعرايب الرفع، من أي ا٤برفوعات؟ ىذا سنجعل تفصيلو 
                                                                                      ً         نظر آخر، مبتدأ أو خرب أو فاعل أو نائب فاعل، لكن تعرؼ أف حكمها الرفع ٗبجرد أف ترى فيها ألف ا، وإذا 

 وجدت فيها ياء.
: حكمها الرفع أـ غّب الرفع؟ غّب الرفع، }ال َذْيِن{: [ٜٕ}َربػ َنا أَرِنَا ال َذْيِن{ ]فصلت:  مثاؿ:

النصب أو ا١بر؟ ٰبتاج إىل نظر أكثر من ذلك تنظر ٘بد أهنا مفعوؿ بو؛ ألف الرؤية واقعة عليهم، فتكوف 
 مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الياء.

نصبو الياء، وعبلمة جره الياء، مٌب ما رأيت ُب ا٤بثُب ياء أو فا٤بثُب عبلمة رفعو األلف، وعبلمة 
 وضعت أنت فيو ياء فمعُب ذلك أف حكمها اإلعرايب غّب الرفع، إما النصب وإما ا١بر.

الباب الثالث: ٝبع ا٤بذكر السامل. وٝبع ا٤بذكر السامل كل ما دؿ على أكثر من اثنْب بزيادة واو 
 كر السامل.ونوف أو ياء ونوف، ىذا ٝبع ا٤بذ 

 مثاؿ: مسلموف، مؤمنوف، كافروف، مشركوف، ٦باىدوف، ٦بتهدوف. و٫بو ذلك.
 كيف تعرؼ أف حكمو اإلعرايب الرفع أو النصب أو ا١بر؟ أما ُب الرفع، فيكوف مرفوع بالواو.

 مثاؿ: جاء اجملتهدوف. 
 وُب النصب يكوف منصوب بالياء.

 مثاؿ: أكـر األستاذ اجملتهدين.
 ٦برور بالياء.وُب ا١بر يكوف 

 مثاؿ: نظرت إىل اجملتهدين.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ما الذي تغّب ليدلك على اإلعراب؟ ال نقوؿ: الفتحة الٍب على النوف. ألهنا ثابتة ُب الرفع والنصب 
                                                                                 ً             ً  وا١بر، وال النوف؛ ألهنا ثابتة ُب الرفع والنصب وا١بر، وإ٭با الذي تغّب بتغّب اإلعراب الواو رفع ا والياء نصب ا 

عبلمة اإلعراب ُب ٝبع ا٤بذكر الواو ُب الرفع، والياء ُب النصب وا١بر، فمهما وجدت واو     ً            وجر ا، فنقوؿ: إف
 ُب ٝبع ا٤بذكر السامل فتعرؼ أف حكمها اإلعرايب الرفع.

 }اْلُمْؤِمُنوَف{: [ٕ، ٔ( ال ِذيَن ُىْم ُب َصبلهِتِْم َخاِشُعوَف{ ]ا٤بؤمنوف: ٔ}َقْد أَفػَْلَح اْلُمْؤِمُنوَف )مثاؿ: 

 لكن إليو، سنصل ذلك من أعمق أمر ىذا ا٤برفوعات؟ أي من الرفع، اإلعرايب حكمها ا٠باف :اِشُعوَف{}خَ  و

 اإلعرايب حكمو أف تعرؼ واو، فيو مذكر ٝبع وجدت مهما الواو، لوجود الرفع؛ اإلعرايب حكمها أف عرفنا اآلف

 السبعة. ا٤برفوعات من أشياء سبعة عن ٱبرج وما الرفع،
 [.ٚ}ْخَسُر اْلُمْبِطُلوَف{ ]ا١باثية:  [،ٚٚ ]يونس: الس اِحُروَف{ ْفِلحُ يػُ  }َوالَ  مثاؿ:

 كلها أ٠باء مرفوعة.
 وإذا وجدت ُب ٝبع ا٤بذكر السامل ياء تعرؼ أف حكمها اإلعرايب غّب الرفع، إما النصب وإما ا١بر.

[: }اْلُمْؤِمُنوَف{: ٕ}ال  يَػت ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمن ُدْوِف اْلُمْؤِمِنَْب{ ]آؿ عمراف: مثاؿ: 
: حكمها غّب الرفع إما النصب وإما ا١بر، ىنا }اْلَكاِفرِيَن{حكمها الرفع لوجود الواو، ىي فاعل، و 

: اسم ٦برور وعبلمة جره الكسرة وىو مضاؼ، ْوِف{}دُ : حرؼ جر، و }ِمن{النصب؛ ألهنا مفعوؿ بو، و 
 : مضاؼ إليو ٦برور وعبلمة جره الياء.}اْلُمْؤِمِنَْب{و 

الباب الرابع: ٝبع ا٤بؤنث السامل. وٝبع ا٤بؤنث السامل ىو ما دؿ على أكثر من اثنتْب بزيادة ألف 
 أو اثنتْب. ىذا خطأ ىو ما دؿ وتاء، وقد قولنا ُب تعريف ٝبع ا٤بذكر السامل: ما دؿ على أكثر من اثنْب

أكثر من اثنْب فقط بزيادة واو ونوف أو ياء ونوف؛ ألف ٝبع ا٤بذكر خاص با٤بذكر ال ٯبمع عليو ا٤بؤنث، أما 
ٝبع ا٤بؤنث السامل ىو الذي يعرؼ بأنو ما دؿ على أكثر من اثنتْب أو اثنْب بزيادة ألف وتاء؛ ألف ٝبع 

                             ً                            ر وقد ٯبمع عليو ا٤بؤنث و٥بذا كثّب ا من احملققْب النحويْب ال يفضلوف ا٤بؤنث السامل قد ٯبمع عليو ا٤بذك
تسمية ىذا النوع ٔبمع ا٤بؤنث السامل وإ٭با يسمونو اجملموع باأللف والتاء، مثل ابن ىشاـ ُب أوضح ا٤بسالك، 

 ر. ٠باىا اجملموع باأللف والتاء، قاؿ: ألهنم ٯبمع عليو ا٤بؤنث وىو األكثر، وقد ٯبمع عليو ا٤بذك



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: ٞباـ وٞبامات، وإسطبل وإسطببلت.
قد ٯبمع عليو صفة ا٤بذكر غّب العاقل، لكن على كل حاؿ ال مشاحنة ُب االصطبلح، ىذا صار 
، ا٤بهم ما عبلمات إعراب ٝبع                                                  ً             ً                         اصطبلح اآلف مع اعَباؼ ا١بميع بأنو ٯبمع عليو ا٤بؤنث كثّب ا وا٤بذكر قليبل 

. وُب ا٤بؤنث السامل مثل: ٠باوات، وسيارا ُ      ت، وفاطمات، و٫بو ذلك؟ أما ُب الرفع فنقوؿ: جاءت الفاطمات                                                      
. ىل نقوؿ: إف عبلمة اإلعراب  . وُب ا١بر نقوؿ: سلمت على الفاطمات  ِ                           النصب نقوؿ: أكرمت الفاطمات                                  ِ                          
األلف؟. ال؛ ألهنا ما تتغّب ُب الرفع والنصب وا١بر، وكذلك التاء ما تتغّب، إذف ما يصح أف نقوؿ: إف عبلمة 

عراب ىي األلف أو التاء. وإ٭با عبلمة اإلعراب ىي الٍب تتغّب، ما الذي يتغّب ُب الرفع والنصب وا١بر؟ اإل
 الضمة ُب الرفع، وُب النصب الكسرة، و ُب ا١بر الكسرة.

. ، ىذه السماوات  ، انطلقت السيارات  ُ  مثاؿ: جاءت الفاطمات                ُ                  ُ                    
 كلها ٝبوع مؤنثة سا٤بة فيها ضمة، حكمها اإلعرايب الرفع.

 وا١بمع ا٤بؤنث السامل عليو كسرة.
. ، ا٤بعلمات  ِ  مثاؿ: الفاطمات           ِ               

 فحكمها اإلعرايب ىنا غّب الرفع، إما النصب وإما ا١بر.
. خلق: فعل، واهلل: لفظ ا١ببللة فاعل، والسماوات: مفعوؿ بو منصوب،  ِ                                                             مثاؿ: خلق اهلل السماوات                      

معُب نيابية؟ أي أف الكسرة ىنا نابت عن  وعبلمة نصبو الكسرة، وىي عبلمة فرعية ويقولوف: نيابية. ما
                                                                             ً            الفتحة، نابت عن الفتحة ُب ماذا؟ نابت عن الفتحة ُب الداللة على النصب، أف تنيب فبلن ا، أنا أنبت 
ا، أنا األصل و٧بمد النائب أو الفرع، فأنا أنبتو ُب عمل معْب، أنبتو ُب ماذا؟ أنبتو ُب القياـ هبذا العمل،  ً                                                                                                 ٧بمد    

الفتحة ُب الداللة على النصب، وعبلمة النصب األصلية الفتحة، الكسرة قد تنوب عنها الكسرة نابت عن 
ُب الداللة على النصب، وتنوب الكسرة عن الفتحة ُب الداللة على النصب ُب باب ٝبع ا٤بؤنث السامل أو 

 اجملموع باأللف والتاء، فعبلمة اإلعراب ُب ٝبع ا٤بؤنث السامل الضمة ُب الرفع.
: خرب. مثاؿ: ىذه . ىذه: مبتدأ، وسيارات  ٌ      سيارات                       ٌ       



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

: مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو  . اشَبيت: فعل وفاعل، وسيارات  ٍ                             مثاؿ: اشَبيت سيارات                             ٍ                  
 الكسرة.

: اسم ٦برور وعبلمة جره الكسرة األصلية،  . على: حرؼ جر، وسيارات  ٍ                                     مثاؿ: ركبت على سيارات                        ٍ                     
 فكوف ا١بر عبلمة للجر، فهذه عبلمة أصلية.

 بلمة الفرعية ُب ٝبع ا٤بؤنث السامل؟.ما الع س:
ىي عبلمة النصب فقط، ٝبع ا٤بؤنث السامل ليس فيو إال عبلمة فرعية واحدة وىي عبلمة  جـ:

النصب، فاأل٠باء الستة أو ا٣بمسة عبلماهتا كلها فرعية، وا٤بثُب كل عبلماهتا فرعية، وٝبع ا٤بذكر السامل كل 
 عبلماتو أصلية إال عبلمة النصب فقط. عبلماتو فرعية، وٝبع ا٤بؤنث السامل كل

الباب ا٣بامس: ا٤بمنوع من الصرؼ. ا٤بمنوع من الصرؼ ىذا باب ٫بوي طويل، وُب العادة يأٌب ُب 
آخر كتب النحو، وىو االسم ا٤بمنوع من الصرؼ، االسم ألنو اسم، وا٤بمنوع الصرؼ، ما ا٤براد بالصرؼ 

األ٠باء التنوين، األصل ُب األ٠باء أف تكوف منونة، وأغلب  ىنا؟ ا٤براد بالصرؼ ىنا أي التنوين؛ ألف حق
 األ٠باء منونة.

، قائم . ، ضرب  ٌ  مثاؿ: قلم ، باب        ٌ      ٌ      ٌ          
                                                                     ً            فاألصل ُب األ٠باء التنوين؛ ليدؿ على أنو متمكن ُب اال٠بية، إذا وجدت االسم منون ا فاعرؼ أنو 
متمكن ُب باب اال٠بية، إال أنو ىناؾ أ٠باء ليست متمكنة ُب باب اال٠بية؛ ألهنا أشبهت األفعاؿ، ما تشبو 

على وزف فعل، اسم؛ ألنو يدؿ األ٠باء، ىي أ٠باء لكن أشبهت األفعاؿ ُب شبو من أنواع الشبو، كأف تأٌب 
على مسمى، اسم لكن على وزف فعل، مثل إنساف ا٠بو يزيد، أو ا٠بو يشكر، قبيلة يشكر، أو قبيلة تغلب، 
ىذه أ٠باء لكنها على وزف أفعاؿ، وقبيلة مشر، ىذا اسم لكنو على وزف فعل، أو أٞبد، أو أسعد، ىذه أ٠باء 

، ىذه األ٠باء الٍب تشبو الفعل غّب متمكنة ُب باب اال٠بية، لكنها على وزف أفعاؿ، أٞبد، أنا أٞبد اهلل
فعاقبتها العرب ٕبرماهنا من التنوين الذي ىو من خصائص االسم، تذكروف ُب أوؿ النحو قلنا: كيف ٲبيز 
االسم؟. عبلمات األ٠باء ا٤بميزة منها التنوين، فمن خصائص االسم التنوين، لكن ىذه األ٠باء ألهنا ليست 

ُب باب الفعل راحت تشبو ا١بّباف، فعاقبتها العرب ٕبرماهنا من التنوين، السبب الرئيس ىو مشاهبتها متمكنة 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

للفعل، كأف تكوف على وزف الفعل، أو تكوف على وزف طويل ٱبالف أوزاف الفعل كما كاف على صيغ منتهى 
 ا١بموع، أي على مفاعل أو مفاعيل.

 بيح.مثاؿ: مساجد، مصانع، قناديل، مفاتيح، مصا
ىذه كلها ٩بنوعة من الصرؼ، والكبلـ على ا٤بمنوع من الصرؼ طويل، وليس ىذا ٧بلو، وإ٭با 
الكبلـ اآلف على عبلمات إعرابو، ما عبلمات اإلعراب ُب االسم ا٤بمنوع من الصرؼ مثل: أٞبد أو 

 مساجد؟.
َ          مثاؿ: جاء أٞبد  يا خالد، ورأيت أٞبد يا خالد، وسلمت على أٞبد  يا خالد.                                           ُ              

نا ُب أٞبد، خالد فقط أتينا بو لكي تبْب ا٢بركة، حركة أٞبد فقط، فعبلمة الرفع الضمة، وعبلمة دعو 
ا أو أٞبد .  ٍ   النصب الفتحة، وعبلمة ا١بر الفتحة، ما نقوؿ: جاء أٞبد ، أو رأيت أٞبد ا، أو سلمت على أٞبد          ً                   ً              ٌ                                                

منعوه من التنوين فقط، وأبقوا ٭بنعو من التنوين، ونبقيو على اإلعراب، ما ٫برمو من ٝبيع خصائص االسم، 
فيو اإلعراب، ىو أشبو األفعاؿ فقط، لكن لو أف االسم أبعد، فما أشبو الفعل، راح يشبو ا٢برؼ، ىناؾ 
                              ً                                                               أ٠باء تشبو ا٢بروؼ، ىذه أبعدت كثّب ا، فاالسم الذي يشبو ا٢برؼ عاقبتو العرب بالبناء، فاأل٠باء ا٤ببنية ىي 

ب كلو، ال تنوين وال حركة، ولكن االسم الذي أشبو الفعل قريب، لكن الٍب تشبو ا٢برؼ، حرموه من اإلعرا
ً                                                                                                    أيض ا ال يشبو الفعل، فهذا حرموه من التنوين وأبقوا فيو اإلعراب، فاللغة يدخل فيها العقل، اللغة العربية لغة    

ً                                                                عقلية، وىذا بائن جد ا ُب كثّب من أحكامها، وليست لغة منطقية، والعرب قاسم مشَبؾ بْب ٝبيع ا لناس                   
 والشعوب.

 فعبلمة الرفع ُب ا٤بمنوع من الصرؼ الضمة، وىي عبلمة أصلية.
ُ       مثاؿ: جاء أٞبد ، ٪بح يزيد ، ىذه مساجد  كثّبة.            ُ          ُ              

 وعبلمة النصب ُب ا٤بمنوع من الصرؼ الفتحة، وىي عبلمة أصلية.
َ       مثاؿ: أكرمت أٞبد ، بنيت مساجد  كثّبة.             َ                

 وعبلمة ا١بر الفتحة، وىي عبلمة فرعية.
َ     ٍ   سلمت على أٞبد ، صليت ُب مساجد  كثّبة . مثاؿ:                َ             



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

حملة سريعة: اللغة العربية لغة حكيمة عادلة، حكيمة؛ ألهنا ٧بكمة البناء، وىذا واضح، وعادلة تعِب 
أي أهنا تعدؿ بأحكامها بْب الكلمات، فعندما مالت مع الكسرة ُب ٝبع ا٤بؤنث السامل، كانت الكسرة 

تعود إىل العدؿ؟ عدلت ُب ا٤بمنوع من الصرؼ، فمالت مع الفتحة،  عبلمة للنصب وللجر، ماذا فعلت لكي
فجعلتها عبلمة للنصب وللجر، وىذا مشاىد ُب كل أحكاـ اللغة العربية أهنا تعدؿ ُب أحكامها، وسيأٌب 

 لذلك شواىد كثّبة.
 القسم الثاني: 

بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد وعلى آلو 
 وأصحابو أٝبعْب.

 أما بعد،.
عبلمات اإلعراب تنقسم إىل عبلمات أصلية وعبلمات فرعية، فالعبلمات األصلية تكوف ُب أكثر ف

أبواب، ٟبسة أبواب من األ٠باء، وىذه انتهينا  الكلمات ا٤بعربة، أما العبلمات الفرعية فأهنا ٧بصورة ُب سبعة
 :-إف شاء اهلل تعاىل-منها قبل الصبلة، وبابْب من الفعل ا٤بضارع نتكلم عليهما اآلف 

الباب ا٣بامس: األفعاؿ ا٣بمسة. األفعاؿ ا٣بمسة يراد هبا كل فعل مضارع اتصلت بو واو ا١بماعة 
ً                            الثبلثة تبلحظوف أهنا دائم ا تشَبؾ ُب األحكاـ، ماذا تسمى أو ألف االثنْب أو ياء ا٤بخاطبة، ىذه الضمائر                       

ىذه الضمائر الثبلثة؟ تسمى ضمائر الرفع الساكنة، أي الضمائر الٍب تقع ُب ٧بل رفع ستة، والٍب ٚبتص 
ٗبحل الرفع من ىذه الستة ٟبسة، ثبلثة منها ساكنة وىي ألف االثنْب وواو ا١بماعة وياء ا٤بخاطبة، واثناف 

ً                     وٮبا تاء الفعل أو تاء ا٤بتكلم، ونوف النسوة، ىذه الضمائر الثبلثة دائم ا تشَبؾ ُب األحكاـ كما  متحركاف،                                                                 
 ىنا، كل فعل مضارع اتصلت بو واو ا١بماعة أو ألف االثنْب أو ياء ا٤بخاطبة.

 مثاؿ: يذىبوف. واو ا١بماعة.

 مثاؿ: يذىباف. ألف االثنْب.

 مثاؿ: تذىبْب. ياء ا٤بخاطبة.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

دوف. من األفعاؿ ا٣بمسة؛ ألنو مضارع، فلو كاف غّب مضارع ال يكن من األفعاؿ مثاؿ: ٯباى
                   ً        ً       ً                                                       ا٣بمسة، فلو كاف ماضي ا أو أمر ا أو ا٠ب ا ال يسمى من األفعاؿ ا٣بمسة وال يأخذ إعراب األفعاؿ ا٣بمسة، ال 

                ً       ً             بد أف يكوف مضارع ا متصبل  بواو ا١بماعة.
يسلموف: مضارع اتصل بواو ا١بماعة، لكن مثاؿ: ا٤بسلموف يسلموف وجوىهم لرب العا٤بْب. 

                                         ً                                              ا٤بسلموف ليس من األفعاؿ ا٣بمسة؛ ألنو ليس مضارع ا، فا٤بسلموف اسم مفرده مسلم، وٝبعو مسلموف، إذف 
مسلموف ىنا ٝبع مذكر سامل، يعرب إعراب ٝبع ا٤بذكر السامل، لكن يسلموف ىذا مضارع من األفعاؿ 

 سامل باألفعاؿ ا٣بمسة، ٝبع ا٤بذكر السامل اسم.ا٣بمسة، فبل ٱبتلط علينا ٝبع ا٤بذكر ال
 مثاؿ: ٦باىدوف، ٦بتهدوف، مسلموف.

 واألفعاؿ ا٣بمسة فعل مضارع.
 مثاؿ: يسلموف، ٯباىدوف، يتساعدوف.

مثاؿ: ساعدوا احملتاجْب. ال يوجد فعل من األفعاؿ ا٣بمسة؛ ألنو فعل أمر، واحملتاجْب: اسم، إذف 
 ف ما ُب مضارع.ما ُب فعل من األفعاؿ ا٣بمس؛ أل

، واحملتاجْب:  ِ            مثاؿ: الكرماء ساعدوا احملتاجْب. ما ُب فعل من األفعاؿ ا٣بمسة، وساعدوا: فعل ماض                                                                        
 اسم، إذف ٝبع مذكر سامل.

 مثاؿ: ا٤بسلموف ٯباىدوف ُب سبيل اهلل. ٯباىدوف: فعل من األفعاؿ ا٣بمسة.
األفعاؿ ا٣بمسة وبْب ٝبع ا٤بذكر السامل، ننتبو ألف كثّب من الدارسْب للنحو ٱبلطوف بْب  إذن:

 فاألفعاؿ ا٣بمسة فعل مضارع، وٝبع ا٤بذكر السامل اسم ٦بموع بالواو والنوف أو الياء والنوف.
 ىذه األفعاؿ ا٣بمسة، كل مضارع اتصل بواو ا١بماعة أو ألف االثنْب، أو ياء ا٤بخاطبة.

النحو وفيو فوائد ٙبطم شيء من جفاؼ  سؤاؿ ليس ٗبهم، لكن قد نأٌب ببعض األشياء تبْب أسرار
                                                           ً                             النحو، وكوف الطالب ال يكتفي ٗبجرد معرفة األحكاـ ولكن يتطلب شيئ ا من األسرار ويغوص إىل مثل ىذه 
                                                                                       ً          الدرر يعرؼ النحو ُب أسراره، ويعرفو ٗبا ورائو، وبذلك يتلذذ بو، ويفهمو حق فهمو، وال يكوف جاف ا عليو وال 

األمر ٗبا فيو من أسرار وحكم يكوف فهمو أعمق من اآلخر الذي اكتفى ٗبعرفة     ً                    صعب ا؛ ألف الطالب إذا فهم



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

األحكاـ فقط، ىذا ا٤برفوع، ىذا منصوب، ىذا ٯبوز، ىذا ما ٯبوز، فلهذا قد نذكر بعض ا٢بكم، وال نذكر  
 كل شيء ُب ىذا اجملاؿ.

 ٤باذا ٠بيت باأل٠باء ا٣بمسة؟. س:
 فوؾ، وذو ماؿ.ألهنا ٟبسة، أبوؾ، وأخوؾ، وٞبوؾ، و  جـ:
 ٤باذا ٠بيت األفعاؿ ا٣بمسة هبذا االسم؟ ىل ٟبسة أفعاؿ؟. س:
ىي ُب ا٢بقيقة ليست ٟبسة أفعاؿ كما أف األ٠باء ا٣بمسة ٟبسة أ٠باء، ىذه األ٠باء ا٣بمسة  جـ:

ٟبسة أ٠باء معينة خصصها العرب هبذا اإلعراب، لكن األفعاؿ ا٣بمسة ليست ٟبسة أفعاؿ معينة، وإ٭با ىي 
أوزنة أو أبنية أو صيغ تأٌب وتتكوف من كل مضاع اتصل بواو ا١بماعة أو ألف االثنْب أو ياء ا٤بخاطبة،  ٟبسة

أي لو طبقت ىذا التعريف على اللغة العربية أوجدت ٟبسة صيغ فقط، كل مضارع اتصل بواو ا١بماعة أو 
العربية ال بد أف يبدأ ٕبرؼ من  ألف االثنْب أو ياء ا٤بخاطبة، ىذه ثبلثة اآلف، وقلنا: كل مضارع ُب اللغة

حروؼ ا٤بضارعة، وحروؼ ا٤بضارعة أربعة ٦بموعة ُب )نأٌب(، النوف، وا٥بمزة، والتاء، والياء، كل مضارع ال بد 
 أف يبدأ ٕبرؼ من حروؼ ا٤بضارعة، فا٤بتكلم يبدأ با٥بمزة.

 مثاؿ: أذىب.
 وا٤بتكلموف يبدؤوف بالنوف.

 مثاؿ: نذىب.
 بالتاء.وا٤بخاطب يبدأ 
 مثاؿ: تذىب.

 والغائب يبدأ بالياء.
 مثاؿ: يذىب.

اآلف نريد أف نطبق، ىذه أربعة صور للمضارع، مضارع مبدوء با٥بمزة، وبالنوف، وبالتاء، وبالياء، 
 وعندنا أف الذي يتصل بو ا٤بضارع واو ا١بماعة ُب غّب ا٤بخاطبة، نبدأ با٤بضارع ا٤ببدوء بالياء.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: يذىب. 
ِ  ١بماعة ماذا تقوؿ؟ يذىبوف، صلو بألف االثنْب، يذىباف، صلو بياء ا٤بخاطبة، أنت  صلو بواو ا                                                                      

 يذىبْب؟ ىل موجود ىذا ُب اللغة؟ ما يوجد.
 نأخذ ا٤بضارع ا٤ببدوء بالتاء.

 مثاؿ: تذىب.
صلو بواو ا١بماعة، تذىبوف، صلو بألف االثنْب، تذىباف، صلو بياء ا٤بخاطبة، تذىبْب، ىذا كم؟ 

 ٟبسة.
 ىل النوف.نأٌب إ

 مثاؿ: نذىب. 
 صلو بواو ا١بماعة، ٫بن نذىبوف؟ ما فيها، وال نذىبناف، وال تذىبْب.

 وا٥بمزة.
 مثاؿ: أذىب.

 ما ُب أذىبوف، وال أذىباف، وال أذىبْب.
إذف الواقع اللغوي إذا طبقنا عليو ىذا التعريف ٱبرج لنا ٟبس صيغ، فلهذا احملققوف من النحويْب 
يسموف ىذا الباب باب األمثلة ا٣بمسة، أو األبنية ا٣بمسة كما فعل ابن ىشاـ ُب أوضح ا٤بسالك، وبعضهم 

الوا: ال مشاحة ُب يقوؿ: األفعاؿ ا٣بمسة. ألنو مصطلح غلب وعرؼ، فإف كثر ا٣ببلؼ ُب االصطبلح ق
االصطبلح. والشاعر يقوؿ: ٫بن بطريقاف، با٣بّب ننعماف. ننعم: ىذا مضارع مبدوء بالنوف، لكن قاؿ: 
ننعماف. ما رأيكم ُب ىذا البيت؟ ماذا نقوؿ عنو؟ ىذا البيت خاطئ، كاف ينبغي أف يقوؿ: با٣بّب ننعم. 

 معروفة معينة ال تؤدي إىل خبلؼ اللغة.وىذه ليست ضرورة شعرية؛ ألف الضرورة الشعرية ٥با أحكاـ 
 مٌب نعرؼ أف األفعاؿ ا٣بمسة مرفوعة أو منصوبة أو ٦برورة؟. س:



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، ويكوف منصوب ا إذا سبق  جـ:                            ً                                        ً          ىذا مضارع، ومضارع يكوف مرفوع ا إذا جرد من الناصب وا١باـز
، ما ٯبـز  ، وعرفنا ا١بواـز ا أربعة،                                 ً                                       بناصب، والنواصب أربعة، ويكوف ٦بزوم ا إذا سبق ٔباـز ً          فعبل  مضارع ا واحد        ً     ً   

 وما ٯبـز فعلْب أدوات الشرط، كل ذلك عرفناه من قبل.
مثاؿ: ا٤بسلموف يصلوف ُب ا٤بسجد، ا٤بسلموف يعبدوف اهلل، ا٤بسلموف لن يعبدوا إال اهلل، ا٤بسلموف 

 مل يعبدوا إال اهلل. 
عراب؟ ُب الرفع ثبتت النوف، فعبلمة اإلعراب ىي الٍب تغّبت بتغّب اإلعراب، ما الذي تغّب بتغّب اإل

وُب النصب وا١بـز حذفت النوف، إذف ما عبلمة؟ أي ما دليل الرفع؟ أي كيف تعرؼ أف الفعل ىنا حكمو 
الرفع؟ إذا كاف فيو النوف، إذا ثبتت فيو النوف إذا أثبت أنت ُب الفعل النوف، فمعُب ذلك أف الفعل ا٤بضارع 

 ىنا حكمو الرفع.
، ٯباىدوف، يقاتلوف، ٯبتهدوف، أو يسلماف، يشركاف، يقاتبلف، ٯباىداف، مثاؿ: يؤمنوف، يشركوف

ِ                                      ٯبتهداف، أو أنت  تسلمْب، أو تصلْب، أو ٙبتجبْب، أو تسَبين.                
 فكل ذلك أفعاؿ مضارعة مرفوعة؛ ألف النوف ثابتة فيها.

 مثاؿ: يشركوا، يؤمنوا، يسلموا، يقاتلوا. 
، إف سبق بناصب فمنصوب، وإف سبق ٔباـز  فالفعل ىنا حكمو غّب الرفع إما النصب وإما ا١بـز

، فإذا كاف الفعل مسبوق ا بناصب أو جاـز ٯبب أف ٙبذؼ النوف منو حينئذ ؛ لكي تعلم ا٤بستمع  ٍ                   فمجزـو                                         ً                            
، العريب ٤باذا يثبت النوف مرة ُب األفعاؿ ا٣بمسة، وٰبذفها تارة أخرى؟  ا٤بخاطب بأف الفعل منصوب أو ٦بزـو

وع ُب ثبوهتا، ومنصوب أو ٦بزـو ٕبذفها، وىذا يتطلب منا أف نعرؼ النواصب لكي يعلم أف الفعل مرف
، وقد سبق ذكرىا إٝباال  وستأٌب تفصيبل  ُب ا٤بستقبل   .-إف شاء اهلل تعاىل-                           ً            ً           وا١بواـز

مثاؿ: أنتم ٘بتهدوف ُب دروسكم. ٘بتهدوف: فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعو ثبوت النوف، ويقاؿ: 
.ثبات النوف. ألنو غّب   مسبوؽ بناصب وال جاـز

 مثاؿ: احملمداف ٯبتهداف ُب دروسهما. 
ِ                        مثاؿ: أنت  يا ىند ٘بتهدين ُب دروسك.          



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ولو أتيت قبل ذلك بناصب.
 . ِ   مثاؿ: أنتم لن هتملوا دروسكم، أو احملمداف لن يهمبل دروسها، أو أنت يا ىند لن هتملي دروسك                                                                                  

 ف.لذلك الفعل ا٤بضارع منصوب بلن وعبلمة نصبو حذؼ النو 
 وا١بـز كذلك.

مثاؿ: ال هتملوا، ال هتمبل، يا ىند ال هتملي. فهنا فعل مضارع ٦بزـو ببل الناىية وعبلمة جزمو 
 حذؼ النوف.

ً                                                             كنت مرة ُب مسجد جالس ا مع ٦بموعة، ومعنا أحد اإلخوة الباكستانيْب ٰبدثنا ُب موضوع، فعبث                    
دين: ال تلعبوف. فقاؿ الباكستاين ىكذا و وجبعض األطفاؿ ُب آخر ا٤بسجد ورفعوا أصواهتم، فقاؿ أحد ا٤ب

بسرعة ببل شعور، قاؿ: قل: ال تلعبوا. فهو درس اللغة وىذا يتكلم بالعامية، وكاف ٯبب أف يقوؿ: ال تلعبوا. 
                                     ً                                                          ألف ال جازمة، والعرب إذا كاف ا٤بضارع ٦بزوم ا ٙبذؼ النوف، فيقولوف: ال تلعبوا. وال يقولوف: ال تلعبوف. لكن 

 أفسدت العربية ُب النهاية.العامية 
 لنا الفعل ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر. بقي

الباب السابع: الفعل ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر. ا٤بعتل أي الذي ُب آخره حرؼ علة، وحروؼ العلة 
ثبلثة وىي الواو، واأللف، والياء، ٦بموعة ُب قولنا: واي. نقوؿ: الفعل ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر. أي آخر حرؼ 

                            ً                         حرؼ علة، حروفو ىو، ليس متصبل  ٕبرؼ علة، ال آخر حروفو ىو. من حروفو
 مثاؿ: نأٌب. 

 آخر حرؼ ُب ىذا الفعل نأٌب ىو الياء.
 مثاؿ: ندعو، أدعو.

 آخر حرؼ ُب ىذا الفعل الواو.
 مثاؿ: أسعى.

 آخر حرؼ األلف، أما إذا انتهى الفعل ٍب جاء بعد ذلك واو ما لنا عبلقة بو.
 يذىبوا.مثاؿ: لن يذىبوا، مل 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ىذا الفعل يذىبوا آخر حرؼ فيو الباء، أما الواو الٍب بعد يذىبوا ىذه كلمة أخرى، ىذه واو 
ا١بماعة، واو ا١بماعة اسم، كلمة مستقلة، لكن اتصلت إمبلء بكلمة يذىب فصارت يذىبوا، فهما كلمة 

بالباء، والكلمة األخرى واو واحدة ُب الكتابة، لكن ٮبا ُب ا٢بقيقة كلمتاف، الكلمة األوىل يذىب منتهية 
ا١بماعة، فيذىب: فعل مضارع صحيح اآلخر، أما الذي نريد ىو الفعل ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر، أي آخره 

                      ً               حرؼ علة، كأف يكوف مثبل  آخره حرؼ األلف.
 مثاؿ: يسعى، ٱبشى، يرضا، يرى، يرقى.

       ً          أو ٨بتوم ا بالواو.
 مثاؿ: يدعو، ٰببو، يسمو.

       ً          أو ٨بتوم ا بالياء.
 ثاؿ: يأٌب، يرمي، يصلي، يهدي، يهتدي، يذكي.م

 ما عبلمة رفعو ونصبو وجره؟ 
مثاؿ: ٧بمد يسعى إىل ا٣بّب، ويأٌب إليو، ويدعو إىل اهلل. ىذه أفعاؿ مضارعة ٦بردة من الناصب 

.  وا١باـز
َ       ونقوؿ ُب النصب: ٧بمد لن يسعى  إىل الشعر، ويأٌب  إليو، ولن يدعو  إليو.                                َ                           

ُ       د مل يسع  إىل الشر ومل يأت  إليو، ومل يسع  إليو.وُب ا١بـز نقوؿ: ٧بم              ِ                َ        
ما الفعل الذي تغّب ُب الرفع والنصب وا١بـز لنجعلو عبلمة اإلعراب؟ ُب ا١بـز حذؼ حرؼ العلة، 

. ، ليكوف حذفها عبلمة للجـز  لكي تكوف عبلمة على ا١بـز
َ  مثاؿ: يسعى، مل يسع .                  

فنا األلف فقط وانتهينا، ٙبذؼ األلف وتنتهي، الفتح كما كاف، ٫بن حذ           َ الفتح، بقي   فالعْب حركتها
 والعْب تبقيها على حركتها.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، والتاء الٍب قبل الياء بقيت مكسورة ما لنا عبلقة هبا،  ِ                                                                                مثاؿ: مل يأت  إليو. حذفت الياء عبلمة للجـز           
؛ ألف األمر مأخوذ من ا٤بضارع وشرحنا ذلك من  ٫بن ُب ا١بـز حذفنا الياء فقط، والتاء مكسورة من قبل ا١بـز

 قبل، قلنا: إف األمر من ا٤بضارع، وا٤بضارع من ا٤باضي. 
ُ                                                    مثاؿ: يدعو إليو. لو جزمناىا تصبح: مل يدع  إليو، حذفنا الواو والعْب الٍب قبل الواو بقيت مضمومة                                        
على ما ىي عليو، وهبذا مرة يأٌب بالفتح، ومرة بالكسر، ومرة بالضم، ما نفعل، ما نكسر وال نفتح وال نضم، 

 ط ٫بذؼ حرؼ العلة، وما قبلو يبقى على ما كاف عليو.فق
فعبلمة ا١بـز ُب الفعل ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر حذؼ حرؼ العلة، وقد يقاؿ: إف عبلمة ا١بـز  إذن:

حذؼ األلف، أو حذؼ الياء، أو حذؼ الواو. ال بأس إف قيل ذلك وىو يقاؿ، وا٤بشهور أف يقاؿ: عبلمة 
 ا١بـز حذؼ حرؼ العلة.

 النصب الفتحة.وعبلمة 
َ                                                                 إليو، لن يدعو  إليو، لن يسعى إليو. أين الفتحة ُب يسعى؟ مقدرة، ا٤بهم أهنا الفتحة،              َ مثاؿ: لن يأٌب               

 مقدرة أو غّب مقدرة، ىذا شيء سيأٌب فيما بعد. 
 فعبلمة النصب ُب الفعل ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر ىي الفتحة. إذن:

ً          وعبلمة الرفع الضمة ا٤بقدرة أيض ا، وسيأٌب   .-إف شاء اهلل تعاىل-شرح معُب التقدير ُب حينو                            
فعبلمة الرفع ُب الفعل ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر الضمة، أصلية أو فرعية؟ أصلية حٌب ولو كانت  إذن:

مقدرة، ىي أصلية؛ ألف الضمة تدؿ على الرفع داللة أصلية، وعبلمة النصب الفتحة، عبلمة أصلية، وعبلمة 
 فرعية. ا١بـز حذؼ حرؼ العلة عبلمة

عبلمات األفعاؿ ا٣بمسة كلها عبلمات فرعية، أما عبلمات ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر فليس فيو  إذن:
.  إال عبلمة فرعية واحدة وىي عبلمة ا١بـز



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                                                            مثاؿ: يـو يأٌب ال ينفع نفس ا إٲباهنا. يأٌب: فعل مضارع مرفوع وعبلمة ضمة مقدرة، فلهذا مل ٰبذؼ                         
نصبها؛ ألنو ليس منصوب، بل ىو مرفوع، وعبلمة رفعو ضمة ولكنها مقدرة                    ً         الياء؛ ألنو ليس ٦بزوم ا، ولن ي

 ُب حينو. -إف شاء اهلل تعاىل-كما سيأٌب باب التقدير 
ىذا ما يتعلق بالعبلمات األصلية والفرعية، وعلى ذلك أسأؿ ىذا السؤاؿ فأقوؿ: ىل نقوؿ بعد 

سبعة؟. أـ نقوؿ: إف ىذه األبواب السبعة ذلك: إف عبلمات اإلعراب الفرعية ٧بصورة ُب ىذه األبواب ال
عبلمتها فرعية؟. أو نقوؿ: كبلٮبا سواء؟. نقوؿ: إف عبلمات اإلعراب الفرعية ٧بصورة ُب ىذه األبواب، وال 
        ً                                                                             يصح علمي ا أف نقوؿ: إف عبلمات ىذه األبواب فرعية. ٤باذا؟ ألف ىذه األبواب عبلماهتا بعضها عبلمات 

، فبعض األبواب كل عبلماهتا فرعية مثل: األ٠باء الستة، وا٤بثُب وٝبع ا٤بذكر أصلية، وبعضها عبلمات فرعية
السامل، واألفعاؿ ا٣بمسة، كلها عبلماهتا فرعية، لكن ٝبع ا٤بؤنث السامل، واالسم ا٤بمنوع من الصرؼ، 

أف  وا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر، ىل كل عبلماهتا فرعية؟ بعض عبلمتها فرعية، وبعض عبلماهتا أصلية، فيصح
نقوؿ: إف العبلمات الفرعية منحصرة فيها. وال يصح أف نقوؿ: إف عبلماهتا فرعية. ألنو يوىم أف ٝبيع 

 العبلمات ُب ىذه األبواب فرعية.
ٍ       يبقى لنا الكبلـ على العبلمات الظاىرة وا٤بقدرة وطريقة اإلعراب، ويكوف ُب درس  قادـ  إف شاء -                                                                    

بقى، وإف شئتم أف نتوقف فيو بناء على االختبارات، فإف شئتم أف ، والدرس القادـ إف شئتم أف ي-اهلل تعاىل
 نتوقف الدرس القادـ ٍب نستكمل الذي بعده فعلنا، وإف شئتم أف نبقى فاألمر يعود إليكم.

ُب الباب ا٤بهم،        َ ما بقي   -إف شاء اهلل تعاىل-يهما إذف: يستمر الدرس ليبقى لنا درساف لنكمل ف
 باب ا٤بعرب وا٤ببِب.

 لة:األسئ
 ...س:
ىذه القاعدة العاملة، ال ٯبتمع ساكناف إال ُب مواضع، األصل أنو ال ٯبتمع ساكناف إال ُب  جـ:

: باب. األلف                                                                          ً            مواضع...كأف ٯبتمعا ُب النهاية، أي ُب هناية الكبلـ، أو عند السكوت كأف تقوؿ مثبل 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ساكنة والباء ساكنة، أو تقوؿ: يذىبوف. الواو ساكنة والنوف ساكنة، أو كأف يأٌب حرؼ ا٤بد وبعده حرؼ 
             ّ                                                                       مضعف، مثل: ضال ْب. األلف ساكنة والبلـ مشددة عبارة عن المْب األوىل ساكنة فاجتمع، فهناؾ مواضع 

 قليلة اجتمع فيها ساكناف، لكن األصل أنو ما ٯبتمع ساكناف.
 ...س:
يعي ٖبلقهن، يعٓب ىنا ليست من وعى يعي، وإ٭با من اإلعياء، أعٓب، يعٓب، فهو ٨بتـو بألف ومل  جـ:

قبلو ياء، أي مضارع معتل اآلخر باأللف، فعند ا١بـز حذفنا األلف، ومثلو: استحى، يستحيي، ٨بتـو بياء 
لغة أخرى وبعده ألف، فإذا جزمناه سنحذؼ الياء األخّبة، ىذه على لغة استحٓب، يستحيي، وىناؾ 

 استحى، يستحي، وعلى ىذه اللغة سنحذؼ الياء، فهو واحدة ٫بذفها.
 ...س:
ال، ٫بن قلنا ُب األسئلة: قد نتوسع ُب أشياء ال أريد أف أشرحها، فقط إجابة للسؤاؿ، وإف   جـ:

ٌ              كنت ال أحب أف نتوسع ُب األسئلة؛ لتكوف األسئلة مناسبة للشرح ا٤بتوسط. ىنا: وعامل  بلعمو مل يعمل ن،                                                                        
النوف ىنا ىي نوف التوكيد ا٣بفيفة؛ ألف نوف التوكيد ا٣بفيفة قد تدخل على الفعل ا٤بضارع اجملزـو بلم بقلة،  
كما ُب ىذا البيت، وىذا البيت غّب ٧بتج بو، لكن ىذا ُب اللغة، قد تدخل نوف التوكيد على الفعل اجملزـو 

 بلم.
 لية؟.الواو ُب األ٠باء ا٣بمسة ىل ىي أصلية أـ غّب أص س:
ً                                       الواو ُب األ٠باء ا٣بمسة فيها خبلؼ طويل جد ا بْب النحويْب، ما عبلمات اإلعراب ُب األ٠باء  جـ:                                    

ا٣بمسة، ٫بن عرفنا أهنا الواو واأللف والياء، ىذا قوؿ من أكثر من عشرة أقواؿ ُب ىذه ا٤بسألة، وىذا القوؿ 
قاؿ أغلب البصريوف: إهنا معربة ٕبركات ىو ا٤بنسوب إىل قطرب أحد تبلميذ سيبويو وكثّب من الكوفيْب، و 

أصلية مقدرة. وبعضهم قاؿ: إهنا معربة ٕبركات أصلية ٩بطوطة. وبعضهم قاؿ: إهنا معربة من جهتْب. أي 
معربة ٕبركات أصلية أب والواو، أقواؿ كثّبة، لكن على القوؿ ا٤بشهور: أبوؾ وأباؾ وأبيك. ىذه الواو ىي 

، ىي حرفْب، واالسم ما يأٌب الـ الكلمة، بل ىي ا٢برؼ األصل ٌ                         ي الثالث من الكلمة. ألف األصل ُب أب                                 
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                                                                        ً              على ا٢برفْب، االسم يأٌب على ثبلثة حروؼ فأكثر، وإذا جاءتِب على حرفْب تعرؼ أف حرف ا منو قد حذؼ، 
ٌ         الفاء أو العْب أو البلـ، فأب  حذؼ البلـ، واألصل أبو، ويد، يدي ، وىكذا.                               ٌ                           

 ...س:
ا١بماعة إذا مل يقع بعد واو ا١بماعة نوف، ىذه القاعدة، لو قلنا:  األلف تكتب بعد واو جـ:

                 ً                                  ً                      ً                 يذىبوف. ما تضع ألف ا، لكن لو قلنا: لن يذىبوا. تضع ألف ا، وكذلك ذىبوا تضع ألف ا؛ ألف ما ُب نوف، 
فاأللف تكوف بعد واو ا١بماعة، لكن إذا كانت الواو أصلية، مثل: أدعو، ىذه الواو أصلية من الفعل نفسو، 

         ً                                                     ا نضع ألف ا؛ ألهنا ال تكوف إال بعد واو ا١بماعة، والٍب ليس بعدىا نوف.م
 ...س:
 سيأٌب ُب العبلمات غّب الظاىرة وا٤بقدرة تفصيلو. جـ:
 ...س:
                                                                      ً         األصل ُب األ٠باء ا٤بعربة التنوين، وال ٲبنع من التنوين إال ا٤بمنوع من الصرؼ، طبع ا ا٤ببنية  جـ:

                        ً                                               ا٤بعربة ىي الٍب تنوف تنوين ا يدؿ على ٛبكنها ُب باب اال٠بية. واأل٠باء ا٤ببنية إما ستخرج؛ ألننا نقوؿ: األ٠باء 
                                             ً         ً                                     أهنا ال تنوف وىذا ىو األكثر فيها، وقد تنوف تنوين ا ليس داال  على ٛبكنها من اال٠بية، وإ٭با ٤بعُب التنكّب 

 فقط، إذا أردت هبا التنكّب قد تنوهنا.
 ...س:
: ا٤بسلماف يصلياف هللمثل: يصلوف، يصلياف، أو ي جـ: . وُب                                  ً                  ذىباف أو ٯبتهداف، ُب الرفع تقوؿ مثبل 

: ا٤بسلماف مل يصلي  إال هلل                       َ النصب: ا٤بسلماف لن يصلي   : أنت  يا ىند تصلْب                           َ . وُب ا١بـز ِ              إال هلل. تقوؿ مثبل      ً              
ِ                      هلل، وأنت يا ىند لن تصلي إال هلل، وأنت  يا ىند مل تصلي إال هلل.                                   

 ...س:
 ، نعم ىذا صحيح، جاءت الطبلب ال بأس.-يا أخي–نا ىذا بعيد عن درس جـ:
 ...س:
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 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ِ                                          إ٭با يقاؿ للرجل: ىات  ما عندؾ. ولؤلنثى يقاؿ: ىاٌب. بإثبات الياء. جـ:                    
 واهلل أعلم.
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 ٙاجمللس: 
... تدؿ على نوع ا٢بكم الداخل على ىذه الكلمة كاألحكاـ الشرعية، ٙبتاج إىل أدلة تثبتها، 

}ا٢بَْْمُد لِل ِو َربِّ اْلَعاَلِمَْب{ اسم حكمو الرفع. ُب قولو سبحانو وتعاىل:  فأنت عندما تقوؿ: إف ا٢بمد
، إف مل يكن عندؾ دليل على ىذا ا٢بكم الذي أصدرتو على ىذه الكلمة، فلن يكوف ، وغّبىا[ٕ]الفاٙبة: 

ؿ: قولك أقوى من قوؿ من قاؿ: إف حكمها النصب أو ا١بر. أنت قولت: حكمها الرفع. والثاين يقو 
ً                                                النصب. والثالث يقوؿ: ا١بر. وكل يقوؿ: حكم ا من عنده. ولكن الصواب من ىذه األحكاـ ىو ما قاـ                                        

 عليو الدليل، والدليل ُب ا٢بمد الضمة، والضمة على الكلمة ا٤بعربة، وا٢بمد كلمة معربة، دليل رفع.
يسميها الفقهاء وإ٭با فالصواب أف حكم الكلمة الرفع إال أف النحويْب ال يسموهنا بأدلة كما  إذن: 

 يسموهنا عبلمات إعرابية.
ً                                        وعرفنا أيض ا أف ىذه العبلمات اإلعرابية تنقسم تقسيمْب:           

التقسيم األوؿ: تقسيمها باعتبار األصالة والفرعية. كلها ٪بمعها ٍب نقسمها باعتبار األصالة والفرعية 
 قسمْب:

العبلمات األصوؿ ىي الضمة للرفع، القسم األوؿ: العبلمات األصوؿ أو األصلية. وعرفنا أف 
، وتكوف ُب أكثر الكلمات ا٤بعربة، أكثر الكلمات ا٤بعربة  والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكوف للجـز
من األ٠باء واألفعاؿ ا٤بضارعة عبلمات إعراهبا عبلمات أصلية، و٥بذا قيل: إهنا عبلمات أصوؿ، أصلية. 

 واألصل ُب الباب ىو الكثّب.
لثاين: العبلمات الفروع أو الفرعية. وتسمى النيابية، وىي ٧بصورة ُب أبواب معينة، وىي القسم ا

                     ً                                                                     سبعة أبواب، وستكوف قطع ا ٧بصورة ُب األ٠باء واألفعاؿ ا٤بضارعة، وال يتصور أف تكوف العبلمات الفرعية ُب 
عربات، وا٤برعبات ال توجد إال غّب األ٠باء واألفعاؿ ا٤بضارعة، ٤باذا؟ ألف عبلمات اإلعراب ال تكوف إال ُب ا٤ب

 ُب األ٠باء واألفعاؿ ا٤بضارعة، ما سوى ذلك مبِب كلو.
 وأبواب العبلمات الفرعية سبعة، ٟبسة من األ٠باء، واثناف من الفعل ا٤بضارع:

 الباب األوؿ: ا٤بثُب. عبلمة رفعو األلف، وعبلمة نصبو وجره الياء.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٛٔ
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 رفعو الواو، وعبلمة نصبو وجره الياء.الباب الثاين: ٝبع ا٤بذكر السامل. عبلمة 
 الباب الثالث: األ٠باء الستة أو ا٣بمسة. عبلمة رفعو الواو، ونصبو األلف، وجره الياء.

 الباب الرابع: االسم الذي ال ينصرؼ. عبلمة رفعو الضمة، وعبلمة نصبو وجره الفتحة.
عبلمة رفعو الضمة، وعبلمة نصبو  الباب ا٣بامس: ا١بمع ا٤بنتهي بألف وتاء، أو ٝبع ا٤بؤنث السامل.

 وجره الكسرة.
 ىل ىناؾ فرؽ بْب كسرة النصب وكسرة ا١بر ُب ٝبع ا٤بؤنث السامل؟. س:
الفتحة ُب النصب عبلمة فرعية نيابية، أي نابت عن الفتحة ُب الداللة على النصب، وُب ا١بر  جـ:

 عبلمة أصلية.
 خصاف باألفعاؿ ا٤بضارعة:ىذه ا٣بمسة أبواب ا٣باصة باأل٠باء، وىناؾ باباف 

الباب األوؿ: األبنية ا٣بمسة، أو الصيغ ا٣بمسة، وتعرؼ باألفعاؿ ا٣بمسة. وعبلمة رفعها ثبوت 
 النوف، وعبلمة نصبها وجزمها حذؼ النوف.

الباب الثاين: ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر. عبلمة رفعو الضمة، وتكوف مقدرة، وعبلمة نصبو الفتحة، 
 و والياء، ومقدرة على األلف، وعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة.وتكوف ظاىرة على الوا

 كم ُب ا٤بضارع ا٤بعتل اآلخر من عبلمة فرعية؟. س:
، أما عبلمة الرفع وعبلمة النصب فعبلمتاف أصليتاف. جـ:  واحدة، وىي عبلمة ا١بـز

ننا سنجمع  ىذا التقسيم األوؿ، والتقسيم الثاين، تقسيم عبلمات اإلعراب إىل ظاىرة ومقدرة، أي أ
كل عبلمات اإلعراب، ٪بمعها مرة أخرى، كل الذي قلناه من قبل، ٪بمع كل عبلمات اإلعراب، ٍب نقسمها 

 قسمْب باعتبار الظهور والتقدير إىل قسمْب: 
 القسم األوؿ: عبلمات إعرابية ظاىرة.
 القسم الثاين: عبلمات إعرابية مقدرة.
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رة نريد أف نعرؼ معُب الظهور والتقدير، وىذا ٩با ينفع قبل أف نعرؼ مواضع العبلمات الظاىرة وا٤بقد
 :                                                                                        ً  طالب العربية، أف يفهم مقاصد النحويْب هبذه االصطبلحات، ما معُب الظهور والتقدير؟ فإذا قولت مثبل 
ٌ                                                                                  جاء ٧بمد . جاء: فعل ماض، و٧بمد: فاعل، والفاعل حكمو الرفع، فهو ا٤برفوع، وعبلمة رفعو أصلية، أي        

ً                                                 اء ىو العامل الذي رفع ٧بمد ا، أي رفع الفاعل، إذف: الفعل جاء قد وضع على ٧بمد الضمة، فالفعل ج                         
ضمة، العامل جاء ىو الذي يرفع الفعل، ىو الذي يرفع الفاعل، ما معُب يرفع الفاعل؟ أي يضع عليو ضمة، 

، والدليل على                             ً                                                      فلهذا لو أردنا أف نعرب إعراب ا كامل، قلنا: ٧بمد: فاعل مرفوع ٔباء. أي جاء ىو الذي رفعو
ٌ                                               أنو رفعو؛ ألنو وضع عليو ضمة، والضمة الٍب على ٧بمد  جلبها العامل، والعامل ُب ىذا ا٤بثاؿ الفعل جاء،                                               
ٌ                           والضمة الٍب جلبها العامل جاء، ضمة ظاىرة اللفظ؟ أقوؿ لكم: ٧بمد . ظهر ُب لفظي؟ ظهر، وظهر ُب                                                            

ٍ                  السماع، تسمعوهنا؟ نعم، وتظهر حينئذ  ُب الكتابة؛ ألف ال كتابة رسم با٤بلفوظ، العبلمة الظاىرة ىي العبلمة                                 
 الٍب تظهر ُب اللفظ والسماع.

والعبلمة ا٤بقدرة ُب ٫بو جاء موسى، ماذا حدث؟ جاء: فعل ماض يرفع الفاعل، وموسى ىو الفاعل 
 ا٤برفوع ٔباء، كيف رفعو جاء؟ ما الدليل على أف جاء رفعو؟ أنو وضع عليو ضمة، العامل جاء عمل عملو ُب

الفاعل فرفعو فوضع على آخره ضمة، فجاء قد ألقى على آخر موسى، فإذا قولنا: جاء موسى. آخر موسى 
؟ بلى، والفاعل                                                                              ً               ألف، وىذه األلف عليها ضمة، ما الدليل على أف عليها ضمة؟ الدليل: أليس موسى فاعبل 

، والعبلمة األصلية للرفع حكمو الرفع؟ بلى، وموسى معرب أـ مبِب؟ معرب، عبلمتو أصلية أـ فرعية؟ أصلية
الضمة، فقط ألقاىا جاء على الفاعل، ىذا الذي فعلو العامل جاء، يقوؿ: أنا فعلت ما علي، أين ألقيت 
على موسى ضمة، عبلمة للرفع. وانتهى بذلك عملو، لكن ما الذي حدث؟ ىل ىذه الضمة الٍب أوجدىا 

سى يا ٧بمد؟. ال، أنتم ما تسمعوهنا، ما تظهر ُب العامل ُب الفاعل، ظهرت ُب اللفظ، عندما أقوؿ: جاء مو 
لفظي، وما تظهر ُب ٠باعكم، مل تظهر، ىذا متفق عليو، لكن السؤاؿ: ىل ىي موجودة ُب ا١بملة أـ غّب 
موجودة ُب ا١بملة؟ ىي موجودة لكنها غّب ظاىرة، ما الدليل على أهنا موجودة؟ ما ذكرناه قبل قليل أف 

ىو رفع الفاعل، ورفعو للفاعل بأف يضع على آخره ضمة، وقد فعل ذلك، إال العامل جاء قد عمل عملو، 
أف ىذه الضمة الٍب أوجدىا العامل ُب موسى مل تظهر، ومثاؿ ذلك: لو سألتكم ىذا القلم األٞبر موجود أو 
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غّب موجود ُب ا٤بسجد؟ موجود ُب ا٤بسجد، فإذا أخفيتو اآلف ُب ٨بباٌب، موجود أـ غّب موجود؟ موجود، 
ظاىر أـ غّب ظاىر؟ كونو غّب ظاىر يدؿ على أنو غّب موجود؟ ىو موجود لكن ىناؾ سبب غطاه، فقو٥بم: 
حركة مقدرة. أي حركة مغطاه، أو مستورة، أو كما يقولوف: ٩بنوعة من الظهور. ىي موجودة لكنها ٩بنوعة 

 ومن ٍب ُب السماع.من الظهور، منعها مانع، أي سَبىا وغطاىا ٕبيث منعها من أف تظهر ُب اللفظ، 
مثاؿ: عندما يكوف ُب الغرفة نافذة، والنافذة عليها ستارة، ٫بن ما نرى النافذة بسبب الستارة، لكن 

 ىذه النافذة موجودة ُب الغرفة أـ غّب موجودة؟ موجودة، لكنها ٩بنوعة من الظهور بسبب الستارة.
بسبب مانع، وا٤بانع أي الساتر الذي وىذا معُب ا٢بركة ا٤بقدرة أي ا٤بوجودة ا٤بمنوعة من الظهور 

ُ                         سَبىا، ما الساتر ا٤بانع الذي منع الضمة من الظهور ُب قولنا: جاء موسى . األلف ُب آخر موسى عليها                                                                 
ضمة، جلبها العامل جاء، يقوؿ: أنا وضعت الضمة وانتهى عملي. إال أف األلف ُب العربية، األلف وليست 

لف، ا٥بمزة تقبل ا٢بركات، أما األلف فهي األلف ا٤بادية الٍب ٚبرج ا٥بمزة، ا٥بمزة ىذا حرؼ صحيح غّب األ
من ا١بوؼ، أما األلف فبل تقبل ا٢بركات، ال ٲبكن أف تضع عليو حركة، ال فتحة وال ضمة وال كسرة، ما 
معُب ليس عليو حركة؟ طيب السكوف أليس حركة؟ نقوؿ: األلف ما يقبل حركة؛ ألف ىو ساكن، أليس 

ليس ٕبركة ُب ا٢بقيقة، وىذا أمر ال خبلؼ فيو فيما أعلم، وإ٭با ىو خلو ا٢برؼ من ا٢بركة،  السكوف حركة؟.
                                          ً                                                   ا٢برؼ إما أف يكوف عليو حركة أو أف يكوف خالي ا من ا٢بركة، فإف كاف عليو حركة فإما أف تكوف فتحة أو 

ا، و٥بذا: عندما وضع ا٣بليل     ً ساكن                  ً             َ ، فإذا كاف خالي ا من ا٢بركة ٠بي                           ً          ضمة أو كسرة، أو يكوف خالي ا من ا٢بركة
بن أٞبد الفراىيدي، اإلماـ اللغوي النحوي ا٤بشهور، ا٤بتوُب على الصحيح سنة سبعْب ومائة، وىو أعظم 
، ىو من وضع الرموز ا٤بستعملة للحركات  مشايخ سيبويو، عندما وضع رموز ا٢بركات ا٤بستعملة إىل اليـو

ن، إىل آخره، عندما نقوؿ: الرموز ا٤بستعملة إىل اآلف. ألف اآلف، الفتحة والضمة والكسرة والشدة والتنوي
ىناؾ ٧باوالت سابقة مل يكتب ٥با البقاء، كمحاولة أيب األسود الدؤيل، وضع رموز أخرى للحركات، لكن ما 
انتشرت، الذي انتشر، وأطبق العرب على استعمالو، رموز ا٣بليل، السكوف ا٣بليل وضع لو رأس حاء، وىي 

آلف ُب ا٤بصحف، ا٣بليل عندما وضع، وضع ا٢بركات ا٤بستعلمة إىل اآلف ما تغّبت إال السكوف،  ا٤بستعملة ا
كاف ا٣بليل يضعو رأس حاء، يريد بو أوؿ كلمة خايل، أي أف ىذا ا٢برؼ خايل من ا٢بركات، ٍب تطورت بعد 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً    ساكنة دائم ا،  ذلك سكوف؛ ألف السكوف أسهل من ا٢باء، نعود إىل موضوعنا، فاأللف ال تقبل ا٢بركات،          
ىي ساكنة مبلزمة للسكوف، والفعل جاء، ُب جاء موسى، ألقى ضمة على األلف، ىو وضع الضمة على 
األلف، وانتهى عملو بذلك، إال أف السكوف ا٤ببلـز لؤللف غطى ىذه الضمة، ما منعها من الوجود، العامل 

ىا، فلو أردنا أف نقرهبا نقوؿ: إف أوجدىا ُب آخر موسى، إال أف السكوف ا٤ببلـز لؤلؼ غلب الضمة فسَب 
الضمة ٙبت السكوف. أليست األلف ساكنة ُب موسى؟ ساكنة، ٙبت السكوف ضمة، الضمة موجودة، ٍب 
جاء السكوف ا٤ببلـز فغطاىا ومنعها من الظهور، وىذا معُب قو٥بم: مقدرة منع من ظهورىا. ىي موجودة 

 ولكنها ٩بنوعة من الظهور.
٤بقدرة والعبلمات الظاىرة، فإذا عرفنا معُب التقدير والظهور ُب العبلمات، فهذا معُب العبلمات ا

نسأؿ: مٌب تكوف عبلمات اإلعراب ظاىرة؟ ومٌب تكوف عبلمات اإلعراب مقدرة؟ ما األصل ُب عبلمات 
اإلعراب من حيث الظهور والتقدير؟ أف تكوف ظاىرة، أـ أف تكوف مقدرة؟ األصل فيها الظهور ال شك؛ 

ٌ                  كثر، األصل ُب عبلمات اإلعراب الظهور، وىو األكثر، فإذا قلنا: جاء ٧بمد . فالعبلمة ظاىرة، ألنو األ                                                              
َ         وكذلك ٧بمد ا، و٧بمد ، وإذا قولت: ٧بمد  ٯبتهد  ُب دروسو. فعبلمة ٯبتهد ظاىرة، وكذلك لن ٯبتهد ، وكذلك                                           ُ      ٌ                 ٍ        ً         

 مل ٯبتهد ُب دروسو، عبلمات ظاىرة.
عبلمة الرفع ُب ا٤بؤمنوف؟ الواو، عبلمة  [.ٕٛاْلَكاِفرِيَن{ ]آل عمران:  }الَّ يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنونَ مثاؿ: 

 ظاىرة أـ مقدرة؟ ظاىرة، وعبلمة اإلعراب ُب الكافرين؟ الياء، وىي عبلمة ظاىرة.
: مفعوؿ بو منصوب }السََّمَواِت{: ، وغيرىا[ٗٗ}َخَلَق اللَُّو السََّمَواِت{ ]العنكبوت: مثاؿ: 

 ألنو ٝبع مؤنث سامل، عبلمة اإلعراب ُب السموات ظاىرة أـ مقدرة؟ ظاىرة.وعبلمة نصبو الكسرة؛ 
ُ                                                                مثاؿ: ٧بمد مل يدع  إىل الشر. مل: حرؼ جـز ونفي، ويدع: فعل مضارع ٦بزـو بلم وعبلمة جزمو                
حذؼ حرؼ العلة، حذؼ الواو، وعبلمة اإلعراب ىنا وىي حذؼ الواو، عبلمة ظاىرة أـ عبلمة مقدرة؟ 

ُ                                          هنا تظهر ُب نطقي، عندما أقوؿ: يدع ، ويدع. ظهرت ُب نطقي، نعم ىو حذؼ لكنو ظهر عبلمة ظاىرة؛ أل                               
 ُب النطق، والعبلمة الظاىرة ما يظهر ُب النطق، وكذلك ُب السماع.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فهذه ىي العبلمات الظاىرة وىي األصل واألكثر ُب ا٤بعربات، أما العبلمات ا٤بقدرة فهي قليلة 
                                                           ً        ة أبواب، أنتم افهموىا ٍب رتبوىا كيفما شئتم، رٗبا أرتبها ترتيب ا، ويرى و٧بصورة، وٲبكن أف ٫بصرىا ُب ٟبس

 بعضكم أف األنسب أف ترتب بطريقة أخرى ال مشاحة ُب الَبتيب، واألبواب ىي: 
الباب األوؿ: االسم ا٤بضاؼ إىل ياء ا٤بتكلم. أي االسم، وا٤بضاؼ، ىذه عملية اإلضافة، أف 

إال اثنْب؛ ألف اإلضافة خاصة باأل٠باء، وكنا على ما أذكر شرحنا معُب         ً                    تضيف شيئ ا إىل شيء، وال يكوناف 
اإلضافة من قبل، واالسم ا٤بضاؼ إىل ا٤بتكلم مثل: كتايب، قلمي، صديقي، زميلي، سيارٌب، ريب، نيب، كل 

 ما أضفتو إىل نفسك، فتضيفو إىل ياء ا٤بتكلم.
وكتايب: خرب، ما أصل ا١بملة؟ ىذا: مبتدأ، مثاؿ: كتايب. ُب الرفع سنقوؿ: ىذا كتايب. ىذا: مبتدأ، 

ٌ                         وكتايب كلمتاف: كتاب، وياء ا٤بتكلم، وياء ا٤بتكلم اسم مستقل، واألصل ىذا كتاب  قبل اإلضافة، ىذا: مبتدأ                                                                       
: خرب مرفوع وعبلمة رفعو الضمة، سنضيف كتاب  إىل ياء ا٤بتكلم،  ٌ                 ُب ٧بل رفع مبِب على السكوف، وكتاب                                         ٌ                              

، اإلضافة عدو التنوين، ستحذؼ التنوين مباشرة، أي إضافة ال ٘بامع  ولو أدخلنا ياء ا٤بتكلم ٌ                                                             على كتاب         
ٍ     التنوين، حذفنا التنوين، احذؼ التنوين، ال تفعل شيئ ا آخر سوى حذؼ التنوين، فكاف القياس حينئذ  أف                                         ً                                                

ٌ                                                                  تقوؿ: ىذا كتايب . اضف إىل غّب ياء ا٤بتكلم إىل ما شئت من الضمائر غّب ياء ا٤بتكلم، اضف إىل كاؼ                
ا٣بطاب، تقوؿ: ىذا كتابك، كتابو، كتابنا، كتابو، كتايب. ىذا القياس، ىذا القياس ُب كل الضمائر، كل 
                                                                ً                       الضمائر سارت على ىذا القياس، أي أف اإلضافة ال تغّب ُب ا٤بضاؼ إليو شيئ ا سوى حذؼ التنوين، ىذه 

ُ          اإلضافة، حٌب لو أضفت إىل غّب الضمّب، كتاب  ٧بمد، كتاب  الطالب،            ُ إال ياء ا٤بتكلم، فلها ُب العربية                                    
خاصية، وىي وجوب كسر ما قبلها، ياء ا٤بتكلم تكسر العرب ما قبلها، خاصية ٥با، فإذا أرادوا أف يضيفوا  
ُ                                         كتاب  إىل ياء ا٤بتكلم قالوا: ىذا كتايب. واألصل: ىذا كتايب ، واإلعراب: ىذا: مبتدأ، وكتاب: خرب مرفوع،                                                 ٌ    

ُ     نع من ظهورىا اشتغاؿ احملل ٕبركة ا٤بناسبة، ما الذي منع الضمة ُب كتايب ، ٍب وعبلمة رفعو الضمة ا٤بقدرة م                                                              
قلنا: كتايب. ما الذي غطى الضمة ومنعها من الظهور؟ الكسرة الٍب على الباء، فالذي جلب الضمة على  

ُ                                                                                كتايب  العامل؛ ألهنا خرب، وا٣برب مرفوع، وضعنا ضمة، والياء تكسر ما قبلها، الضمة جلبها العام ل، عامل    
ٍ                   الرفع، والكسر ما الذي جلبو؟ مناسبة الياء، فالباء ُب كتاب اجتمع عليها حركتاف حينئذ : الضمة الٍب جلبها                                                                                 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

العامل، عامل اإلعراب، والكسر الذي جلبتو مناسبة الياء، وال ٲبكن أف ينطق ا٢برؼ ٕبركتْب، حركة وبركة، 
دث؟ ستغلب أحداٮبا األخرى، ما الذي غلبت إما حركة أو سكوف، أما حركتاف ال ٲبكن، ما الذي سيح

العرب؟ غلبت حركة ا٤بناسبة، الكسر، فالكسر غلب الضمة فغطاىا، فالذي منع الضمة من الظهور الكسر، 
أي حركة ا٤بناسبة، فيمكن أف تقوؿ: عبلمة رفعو الضمة ا٤بقدرة منع من ظهورىا حركة ا٤بناسبة اجمللوبة ٤بناسبة 

ما يقولوف: اشتغاؿ احملل ٕبركة ا٤بناسبة اجمللوبة لياء ا٤بتكلم. ا٤بعُب واحد أو متقارب، ياء ا٤بتكلم. أو تقوؿ ك
لكن ٯبب أف تقهموا أف الباء اجتمع عليو حركتاف: الضمة الٍب جلبها عامل الرفع، والكسر الذي جلبتو 

 مناسبة الياء، فغلبت العرب الكسر على الضم فغطاه، ومنعو من الظهور، ىذا ُب الرفع.
 وُب النصب.

                ً                                ً                                     مثاؿ: اشَبيت كتاب ا. اشَبى: فعل، والتاء فاعل، وكتاب ا: مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة، 
َ                        اضف كتاب ا إىل ياء ا٤بتكلم، اشَبيت كتابو، كتابك، فالقياس أف يقاؿ: اشَبيت كتايب . من أين أتينا بالفتحة                                                                 ً        

لفعل ىو الذي يرفع الفاعل، وىو الذي ينصب على الباء؟ ىذه ا٢بركة الٍب جلبها عامل النصب، اشَبى ا
ا٤بفعوؿ بو، ٍب إف العرب تكسر ما قبل ياء ا٤بتكلم، فيقولوف: كتايب. فعلى ذلك اجتمع على آخر االسم 
ا٤بضاؼ إىل ياء ا٤بتكلم حركتاف: ا٢بركة الٍب جلبها عامل النصب وىي الفتحة، وا٢بركة الٍب جلبتها مناسبة 

علت العرب؟ غلبت الكسر على الفتحة، فغطتها ومنعتها من الظهور، فيقولوف: الياء وىي الكسر، ماذا ف
اشَبيت كتايب. وُب اإلعراب: كتاب: مفعوؿ بو منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة ا٤بقدرة، منع من ظهورىا 

 حركة ا٤بناسبة.
 وُب ا١بر.

: اسم ٦برور بػ)ُب( وعبلمة جره ال . ُب: حرؼ جر، وكتاب  ٍ                              مثاؿ: قرأت ُب كتاب                    ٍ كسرة، ولو قلنا:                 
قرأت ُب كتابك، ُب كتابو، ُب كتايب. ا٢بركة الٍب على الباء ُب كتايب كسرة أـ كسر؟ ىل ىي كسرة؟ أي ىل 
ىي عبلمة اإلعراب الٍب جلبها حرؼ ا١بر؟ أـ كسر؟ أي ىل ىي ا٢بركة الٍب جلبتها مناسبة الياء؟ ىنا قد 

، واضح أف ا٢بركة ُب الرفع والنصب ىي حركة يقع شيء من الَبدد ٖببلؼ الرفع والنصب ما ُب إشكاؿ
                                                                                 ً        ا٤بناسبة، لكن ُب ا١بر ُب خبلؼ بْب النحويْب، ا١بمهور على أهنا كسر، على أهنا حركة مناسبة؛ طرد ا للباب 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

على قاعدة واحدة، قالوا: إف حركة اإلعراب الكسرة جاءت كما جاءت الضمة والفتحة، ٍب بعد ذلك منعت 
 لبتو مناسبة الياء. وىذا الذي يظهر بناء على القياس.من الظهور بالكسر الذي ج

وقاؿ بعض النحويْب ومنهم ابن مالك: إف ا٢بركة ىنا كسرة. أي ا٢بركة الٍب جلبها عامل ا١بر، 
 وا٣ببلؼ ُب مثل ذلك سهل، أي ال فائدة كبّبة.

 ىذا ما يتعلق بالباب األوؿ من أبواب عبلمات اإلعراب ا٤بقدرة.
هلل: لفظ ا١ببللة مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة، ورب: خرب مبتدأ مرفوع، وعبلمة مثاؿ: اهلل ريب. ا

رفعو الضمة ا٤بقدرة منع من ظهورىا حركة ا٤بناسبة، وىو مضاؼ، وياء ا٤بتكلم مضاؼ إليو ُب ٧بل جر مبِب 
 على السكوف.

اء: فاعل ُب مثاؿ: دعوت ريب. دعا: فعل ماض ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف، والت
٧بل رفع مبِب على الضم، ورب: مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة ا٤بقدرة منع من ظهورىا حركة 

 ا٤بناسبة، وىي مضاؼ وياء ا٤بتكلم مضاؼ إليو ُب ٧بل جر مبِب على السكوف. 
 الباب الثاين: االسم ا٤بقصور. وا٤براد باالسم ا٤بقصور ىو االسم ا٤بختـو بألف.

 ، عيسى، مصطفى، عصا، مستشفى.مثاؿ: موسى
ً                       األلف ال تكوف ُب العربية إال ساكنة وال يكوف ما قبلها إال مفتوح ا، ىذا مطرد، كيف يكوف                                                         

 إعراهبا؟.
 مثاؿ: جاء موسى يا ٧بمد. ضمة مقدرة.

 مثاؿ: رأيت موسى يا ٧بمد. فتحة مقدرة.
 مثاؿ: سلمت على موسى يا ٧بمد. كسرة مقدرة.

، ال ضمة عبلمة الرفع، وال فتحة عبلمة النصب، وال كسرة عبلمة ا١بر، ٤باذا؟ األلف ال تقبل ا٢بركة
ألهنا مبلزمة للسكوف، وٙبريكها متعذر، ما معُب متعذر؟ مستحيل، وهبذا نقوؿ: إف الذي ٲبنع ا٢بركات من 

ودة لكن الظهور على األلف ىو التعذر. ما معُب ٲبنعها التعذر؟ أي االستحالة، استحالة إظهارىا، ىي موج
 إظهارىا مستحيل، بأف األلف يستحيل ٙبريكها.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مثاؿ: جاء موسى. جاء: فعل ماض ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على الفتح، وموسى: فاعل مرفوع 
وعبلمة رفعو الضمة ا٤بقدرة، منع من ظهورىا التعذر، ُب عبارات ُب اإلعراب ٧بفوظة، ٰبفظها كثّب من 

ؼ على حقائق النحو، ويأخذ العلم مأخذه، ال بد أف يعرؼ معاين ىذه ا٤بعربْب، لكن الذي يدرس ويتعر 
ا٤بصطلحات وىذه العبارات، ما يكررىا فقط وىو ال يعرؼ ما ٙبتها، ٯبب أف يعرؼ ىذه ا٤بعاين، ما معُب 
ال ٧بل ٥با من اإلعراب؟ ما معُب مقدرة؟ ما معُب منع من ظهورىا؟ إذا عرؼ ىذه ا٤بعاين يستخدمها، ما ُب 

 اؿ.إشك
مثاؿ: رأيت موسى. رأى: فعل ماض ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على الفتح ا٤بقدر، والتاء: فاعل 
ُب ٧بل رفع مبِب على الضم، وموسى: مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة ا٤بقدرة منع من ظهورىا 

 التعذر.
لكسرة مثاؿ: سلمت على موسى. على: حرؼ جر، وموسى: اسم ٦برور بعلى وعبلمة جره ا

 ا٤بقدرة منع من ظهورىا التعذر.
الباب الثالث: الفعل ا٤بضارع ا٤بختـو بألف. عندما نقوؿ: الفعل ا٤بختـو بألف. فبل شك أننا نريد 
من األفعاؿ الفعل ا٤بضارع، وال بد أف تكوف ألف أصلية، أي ألف من جسم الفعل، آخر حرؼ من حروؼ 

: الطالباف مل يذىبا. تقوؿ: ىذا الفعل ألف، ال نريد ينتهي الفعل ٍب تأٌب ب                         ً                              عده ألف، أي ال تقوؿ يل مثبل 
فعل ٨بتـو بألف. يذىبا: آخر حرؼ الباء، أما األؼ ىذه كلمة أخرى، ىذه ألف االثنْب، لكن نريد آخر 

 حرؼ ُب الفعل ألف.
 مثاؿ: يسعى، يصلى، ٱبشى، يبلى، يدعا، يرقى.

 وإعرابو ُب الرفع.
ٌ              مثاؿ: ٧بمد  يسعى إىل اجملد. يسعى: فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعو الضمة؛ ألنو ٦برد من الناصب          

، وعبلمة رفعو الضمة؛ ألف عبلمتو أصلية، ما ذكرناه ُب العبلمات الفرعية، فعبلمة رفعو الضمة لكنها  وا١باـز
ُب  مقدرة، ما الذي منعها من الظهور؟ التعذر؛ ألف التعذر ىو ا٤ببلـز لؤلؼ، األلف ُب االسم، ُب الفعل،



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا٢برؼ، األلف مبلـز للسكوف، وينبغي تعريفو على كل حاؿ، نقوؿ: يسعى: فعل مضارع مرفوع، وعبلمة 
 رفعو الضمة ا٤بقدرة منع من ظهورىا التعذر.

 ُب النصب.
ٌ                                                                مثاؿ: ٧بمد  لن يسعى إال إىل اجملد. لن: حرؼ نصب ونفي ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على          

 بلن، وعبلمة نصبو الفتحة ا٤بقدرة، منع من ظهورىا التعذر. السكوف، ويسعى: فعل مضارع منصوب
:  وُب ا١بـز

ٌ                                                              مثاؿ: ٧بمد ، و٧بمد  مل يسع إال إىل اجملد. مل: حرؼ جـز ونفي وقلب، ولو معاين أخرى، ويسع:        ٌ         
 فعل مضارع ٦بزـو بلم، وعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة.

ا١بـز ظاىرة، أما االسم ا٤بضاؼ إىل ياء فعبلمة الرفع فيو مقدرة، وعبلمة النصب مقدرة، و عبلمة 
ا٤بتكلم ككتايب وصديقي، فعبلمات إعرابو كلها مقدرة، واالسم ا٤بقصور عبلمات إعرابو كلها مقدرة، والفعل 
ا٤بختـو بألف، ما نقل: الفعل ا٤بقصور. ألف كلمة ا٤بقصور ىذا اصطبلح خاص بكم، نقوؿ: الفعل ا٤بختـو 

.بألف. وعبلمات إعرابو ا٤بقد  رة ُب الرفع والنصب دوف ا١بـز
الباب الرابع: االسم ا٤بنقوص. ا٤براد بو االسم ا٤بختـو بياء مكسور ما قبلها، ا٤بختـو بياء قبلها  

 كسر، وال يصح أف تقوؿ: ا٤بختـو بياء فقط.
 مثاؿ: القاضي، ا٤باضي، الداعي، العاصي، الراضي، ا٤بهتدي، ا٤بدعي، ا٥بادي، ا٤بقتضي.

ً                             نقوص ا؟ ٲبكن للطالب أف يبحث ُب كتب م         َ و٤باذا ٠بي   هبذا االسم، أكيد                       َ ا٢بواشي؛ ليعرؼ ٤باذا ٠بي     
ُب الشرح الكبّب  -إف شاء اهلل تعاىل-ُب أساب، فنحن لن نتوقف عند ىذه األمور، لكن سنتوقف عندىا 

 لؤللفية عندما ننتهي من شرح األزىرية.
 وإعرابو ُب الرفع.

ي: فاعل مرفوع وعبلمة رفعو أصلية، أي ضمة، إذف عبلمة رفعو مثاؿ: جاء القاضي يا ٧بمد. القاض
ضمة، لكنها ما ظهرت، إذف فهي مقدرة، ٫بن جزمنا بأهنا ضمة؛ ألف عبلمة إعرابو أصلية ليست فرعية، إذف 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ضمة، ىل ظهرت ُب اللفظ أو ما ظهرت؟ ما ظهرت، إذف ضمة مقدرة، ما الذي منعها من الظهور؟ الثقل، 
 أف نتكلم وننطق هبا، ونظهر ىذه الضمة.ما دليلك؟ ٲبكن 

ُ          مثاؿ: جاء القاضي  يا ٧بمد.                  
وقد جاء إظهار ىذه الضمة ُب بعض األشعار، ضرورة شعرية، داللة على أف ىذا ىو األصل 
ُ         ا٤بَبوؾ، فجاء ىنا قد عمل عملو فرفع القاضي فجعل على آخره ضمة، فصار الكبلـ جاء القاضي ، إال أف                                                                                 

راج الضمة على الياء ٤با بينهما من عداوة، كيف ٚبلصت العرب من ىذا الثقل؟ ال العرب ٘بد ثقل ُب إخ
نقوؿ: ٕبذؼ الضمة. ألف الضمة موجودة، لكن نقوؿ: ٗبنعها من الظهور، أو بسَبىا بالسكوف. يقولوف: 
                                                       ً                                ٚبلصوا من ىذا الثقل بتسكْب الياء. أي وضعوا على الياء سكون ا، ىذا السكوف ىو الذي غطى الضمة 

                                        ً                                                سَبىا ومنعها من الظهور، فعندما وضعوا سكون ا على الياء خف عليهم الكبلـ، فجاء القاضي يا ٧بمد، و 
ُ         أسهل من جاء القاضي  يا ٧بمد.                   

 ىذا دليل على أف ا٤بانع من الظهور ىنا الثقل ال التعذر، وىناؾ دليل آخر سيأٌب بعد قليل.
 وُب النصب.

ؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة، العرب مثاؿ: رأيت القاضي يا ٧بمد. القاضي: مفعو 
ٍ                     تظهر الفتحة حينئذ ، قاؿ سبحانو وتعاىل:  : ىذا [: }ُمَناِدي{ٖٜٔ}ِإنَـَّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا{ ]آل عمران:                 

تحة ف                                                                             ً          اسم منقوص، آخره ياء قبلها كسر، وىو ىنا اسم مفعوؿ بو منصوب، فظهرت الفتحة منادي ا، إذف فال
 ا٤بنقوص.تظهر على 

 وُب ا١بر.
مثاؿ: سلمت على القاضي يا ٧بمد. عبلمة ا١بر ُب ا٤بنقوص الكسرة، مقدرة أـ ظاىرة؟ مقدرة، 
على: حرؼ جر، والقاضي: اسم ٦برور بعلى، ىذا ا٢برؼ جر القاضي، ما معُب جر القاضي؟ أي وضع 

ِ          على آخره كسرة، وقد فعل، واألصل ُب الكبلـ: سلمت على القاضي  يا ٧بمد،  وىذا ٩بكن نتكلف ونظهره                                                      
ما فيو إشكاؿ، ولكن ىذا ثقيل على لساف العريب، كيف ٚبلصت العرب من ىذا الثقل؟ بتسكْب الياء؟ 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                          ً                                                             تقوؿ: وضعوا على الضمة سكون ا غطاىا. السكوف الذي جلبتو العرب غطى الضمة ومنعها من الظهور، 
 وهبذا خف الكبلـ على العرب.

 لى ا٤بنقوص، وظهرت الفتحة؟.٤باذا قدرت الضمة والكسرة ع س:
ألف ا٤بانع من الظهور ُب ا٤بنقوص ىو الثقل ال التعذر، لو كاف ا٤بانع التعذر ٤بنع ٝبيع ا٢بركات،  جـ:

لكن ا٤بانع ىو الثقل، فإذا حذؼ الثقل منعت ا٢بركة من الظهور، وإذا مل ٰبدث ثقل ٠بح للحركة بالظهور، 
تحة أخف ا٢بركات؛ ألهنا ال ٙبتاج من العريب إىل سوى فتح الفم والثقل يكوف ُب الضمة والكسرة؛ ألف الف

ودفع ا٥بواء، خفيفة، ما تثقل عليو الكبلـ، أما الضمة والكسرة فيحتاجاف إىل عبلج، فالضمة مع الياء،  
كأنك ٝبعت بْب عدوين، أو الكسرة مع الياء كأنك ٝبعت بْب متشاهبْب؛ ألف الكسرة بنت الياء، فتجمع 

ْب، ستسبب ثقل، فالفتحة ألهنا خفيفة فقد زاؿ ا٤بانع فظهرت، وىذا ىو الدليل الثاين على أف بْب متشاهب
 ا٤بانع من الظهور ُب ا٤بنقوص ىو الثقل. 

ٍ       ٍ                                         الباب ا٣بامس: الفعل ا٤بضارع ا٤بختـو بواو  أو ياء . أي الفعل ا٤بضارع الذي آخر حرؼ من حروفو                                      
ء، ال، أي ما يصح أف تقوؿ: الرجاؿ مل يذىبوا. يذىب: فعل واو أو ياء، ما نريد فعل اتصل بو واو أو يا

 ٨بتـو بالباء، والواو: كلمة أخرى، اسم، واو ا١بماعة، ما يصلح ىذا التمثيل، لكن ا٤بضارع ا٤بختـو بواو.
 مثاؿ: يدعو، ينمو، يربو.

 وا٤بختـو بياء كما مثلنا من قبل.
 مثاؿ: يرمي، يقضي، يهدي.

كم، قلنا: ا٤بضارع ا٤بختـو بواو وياء. وقلنا من قبل: ا٤بضارع ا٤بختـو بألف. رٗبا يتبادر سؤاؿ إىل أحد 
وقلنا ُب ا٤بقصور: ىو االسم ا٤بختـو بألف، وا٤بنقوص ىو االسم ا٤بختـو بياء. ىل ُب شيء ناقص؟ االسم 

، ال يوجد ُب ا٤بختـو بواو، ٤باذا ما ذكرناه؟ ألنو ال يوجد، ال يوجد ُب العربية اسم ٨بتـو بواو قبلها ضمة
 العربية اسم ٨بتـو بواو قبلها ضمة، قد يوجد ٨بتـو بواو قبلها سكوف.

 مثاؿ: دلو.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                      ً                                             لكن واو قبلها ضمة، ىذا ال يكوف، وإف كثّب ا ُب اللغات األعجمية، فإف وجدت كلمة ٨بتومة بواو 
لنحويوف؛ ألهنا غّب قبلها ضمة، فاعرؼ أهنا كلمة غّب عربية، وإ٭با دخلت على العربية، فلهذا ما ذكرىا ا

 موجودة.
 وا٤بضارع ا٤بختـو بواو أو ياء ما عبلمة إعرابو؟ أما ُب الرفع.

مثاؿ: ٧بمد يدعو ربو. يدع: فعل مضارع مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة ا٤بقدرة، ما الدليل على أهنا 
فنقوؿ: ٧بمد  مقدرة؟ أهنا غّب ظاىرة، ما الذي منعها من الظهور؟ الثقل، أي ٲبكن أف نتكلف ونظهرىا،

ُ                                                                يدعو  ربو، أو ٧بمد يقضي  با٢بق. ٲبكن، لكن ىذا ثقيل، فلهذا: ٚبلصت العرب من ىذا الثقل بتسكْب                   ُ    
الواو والياء، وقلنا: إف ىذه ا٢بركة ا٤بقدرة ظهرت ُب الشعر كضرورة شعرية. ومن ذلك قوؿ الشاعر عندما مر 

، ومل يكن عند ىذا  بو أحد الكرماء، أعرايب ُب خيمة ُب الصحراء، فمر بو أحد                      ً                 الكرماء، وطلب منو أكبل 
اإلعرايب إال حيواف كاف يأخذ من حليبو، ويستفيد منو، فذٕبها ٥بذا الكرًن، ما يدري أنو كرًن، رجل مسافر 
ومعو ٦بموعة، فذبح ٥بم ىذه البهيمة الٍب ليس عنده غّبىا، وأطعمهم، و٤با انتهى قاؿ ىذا الرجل الكرًن 

قالوا: معنا دنانّب كثّبة. ليست دراىم قليلة، وإ٭با دنانّب، فقاؿ: أعطوا ىذا الرجل فأنو ألصحابو: كم معنا؟. 
 أكـر منا. فقاؿ ىذا األعرايب أبيات ٲبدح ىذا الرجل منها: 

 فأبدلِب منها غنايا ومل تكن
 

 تساوُي عندي غّب ٟبس دراىم 
 

ُ  والشاىد ىنا: تساوي .                   
 أما ُب الفتح.

 ألف ا٤بانع من الظهور الثقل، وقد زاؿ ٖبفة الفتحة.فتظهر الفتحة ُب النصب؛ 
َ                                                                 مثاؿ: ٧بمد لن يدعو  إال ربو. عبلمة النصب فتحة ظاىرة، وألف ا٤بانع الثقل عندما صارت عبلمة                  

 اإلعراب الفتحة ُب النصب ظهرت.
، لن يقضي  إال با٢بق. ، لن أدعو  َ          مثاؿ: لن يدعو           َ          َ              

 .  أما ُب ا١بـز



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                           ً       بلمة ا١بـز حذؼ حرؼ العلة، وىذه عبلمة ظاىرة أصبل  وليست مثاؿ: ٧بمد مل يدع إال ربو. ع
 مقدرة.

ىذا ما يتعلق بعبلمات اإلعراب الظاىرة وا٤بقدرة، وهبذا ينتهي الكبلـ على عبلمات اإلعراب، وبو 
ينتهي ٕبمد اهلل ما أردنا أف نقدمو من مقدمات ُب ىذا الباب، باب ا٤بعرب و ا٤ببِب، لنتكلم بعد ذلك على 

 -إف شاء اهلل تعاىل-ذا الباب ولبابو وزبدتو، وأىم ما فيو، وىو طريقة اإلعراب، وسَبوف عندما نذكرىا ٜبرة ى
ً                                                           أف طريقة اإلعراب لن نزيد فيها حرف ا واحد ا عما درسناه من قبل، طريقة اإلعراب عبارة عن ٘بميع وترتيب ٤با       ً                                

ة صحيح توصلنا إىل اإلعراب الصحيح؟ قلناه من قبل من ىذه ا٤بقدمات، كيف نرتبها؟ كيف ننظمها بطريق
 وقبل ذلك نفتح اجملاؿ لؤلسئلة.

 األسئلة:
٤باذا ال نعد األ٠باء ُب حالة الرفع مثل أبوؾ وأخوؾ من األ٠باء ا٤بختومة بواو مضمـو ما  س:

 قبلها؟. 
                                                َ                    ألف ىذه الكلمات ٧بولة من أصل، واألصل ُب أبوؾ، جاء أب بك، ألف األصل أب، وىي جـ: 

األ٠باء ال تأٌب ُب العربية إال على ثبلثة أحرؼ فأكثر، فإف جاءت على حرفْب، فإما أف يكوف حرفْب، و 
وضعها ىكذا على حرفْب فتبُب؛ ألهنا أشبو با٢بروؼ، فيدخل ُب ا٤ببنيات منها الضمائر، أو أف تكوف ثبلثة 

يم، ىذه كلها أحرؼ حذؼ منها واحد صارت حرفْب، مثل: أب، وأخ، وحم، ويد، وعم، ىذه مشددة ا٤ب
ثبلثية حذؼ منها حرؼ، فأب أصلها أبو، ما الدليل على ذلك؟ أنت تقوؿ ُب التثنية: أبواف. فهذه أصل 
                                                      َ                                            البلـ، وتقوؿ: أبوؾ. فتعود للواو. فاألصل أبو، ولو رفعنا أب وؾ، ىذا أصل الكلمة، ٍب ننقل ضمة الواو إىل ما 

بوؾ، ٍب نقلب الواو ألف فتصّب أباؾ، فا١بواب: أف قبلها، فتكوف أبوؾ، وكذلك رأيت أباؾ، األصل رأيت أ
 أبوؾ ليس على أصلو، وإ٭با ىو ٧بوؿ عن أصل.

 ...س:
ّ                                                                                الدنو  ىذه الواو مشددة، وليست ٨بتومة بواو قبلها ضم، فهي ٨بتومة بواو، والواو قبلها سكوف. جـ:      



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ...س:
ُ                                                 مل يدع  إال ربو، العْب مضمومة،... ا٤بوجودة ُب الفعل ا٤بضارع  جـ: ُ                  ُب ٧بمد يدع و ربو، العْب ماذا              

عليها؟ عليها ضمة، وُب ا١بـز ماذا نفعل؟ ٫بذؼ الواو فقط، أما العْب تبقى على ما ىي عليو، فلهذا لو قلنا 
: يقضي. اجـز يقضي بلم، تقوؿ: مل يقض إال با٢بق. ماذا فعلنا؟ حذفنا الياء، والضاد بقيت على ما      ً                                                                                         مثبل 

، ماذا تفعل؟ ٙبذؼ األلف فقط والعْب كانت عليو ُب يقضي مكسورة، وكذل ك يسعى، العْب مفتوحة، اجـز
 تبقى على ما ىي عليو مفتوحة، شرحنا ذلك من قبل.

 ...س:
، و٧بمد ا، وقاضي ا، االسم ا٤بنوف ا٤بنصوب تكتب ُب  جـ: ً         ً                            االسم ا٤بنوف ا٤بنصوب عموم ا مثل: رجبل       ً           ً                     

ٍ                          لتنوين حينئذ ؟ ىل يكتب على األلف؟ مثل: آخره ألف، ىذا األلف بدؿ التنوين، لكن يسأؿ أين مكاف ا            
، ىل تكتب التنوين على األلف أـ تكتب التنوين على البلـ؟ فيو مذاىب، ىناؾ ثبلثة مذاىب، قاؿ     ً                                                                                     رجبل 
بعضهم: على األلف. وقاؿ بعضهم: على ما قبل األلف. وقاؿ بعضهم: بعد األلف. ثبلثة أقواؿ، وأصوب 

لف، أي أف تكتب على آخر الكلمة كغّبىا من ا٢بركات، تقوؿ: ىذه ا٤بذاىب أف تكتب على ما قبل األ
ٌ                                                                                 جاء رجل . ىذه ضمتْب، الضمة األوىل رمز حركة اإلعراب، مرفوع وعبلمة رفعو الضمة، ىذه الضمة األوىل،        
، كسرتْب: الكسرة األوىل ُب عبلمة اإلعراب، والكسرة الثانية رمز التنوين،  ٍ                                                                  والضمة الثانية رمز التنوين، ورجل                                 

، األصوب أف تكتبها على البلـ؛ ألف البلـ ىي ا٤بنصوبة، ىي ا٤بفتوحة، تضع الفتحة على البلـ، لك      ً                                                                                 ن رجبل 
ٍب تضع رمز التنوين بعدىا مباشرة، وعلى ىذا ا٤بذىب رسم ا٤بصحف اآلف، فا٤بصحف الذي بْب أيدينا اآلف 

نتبو لذلك ينتبو، ا٤بصحف مكتوب على ىذا ا٤بذىب، أف التنوين يكتب على ما قبل األلف، فالذي مل ي
             ً                                                                        اآلف ٘بده مكتوب ا على ىذا ا٤بذىب، ولو كتب التنوين على األلف ىذا مذىب، وموجود وكثّبوف الذين 

ً                                   يستعملونو، بعضهم يستعملو اقتناع ا، واألكثروف يستعملونو اتباع ا، أما أنا فأكتبو على ما قبل األلف.                            ً                                
 ...س:



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

لٍب ال ٰبسن أف نذكرىا ُب ىذا الشرح، وإ٭با ٲبكن أف العامل ُب ا٤ببتدأ، ىذا من األمور ا جـ:
نشرحها ُب األلفية، ىذه ُب األلفية، ورفعوا مبتدأ باالبتداء، ىذا مذىب ا١بمهور، أف رافع ا٤ببتدأ ىو االبتداء، 

 و قاؿ بعضهم: رفعو ا٣برب. ا٤بسألة فيها خبلؼ، ما يهمنا اآلف ُب الشرح ا٤بتوسط أف نعرفو.
 ...س:
غة العرب،... ال ٥با علة، ما ٙبضرين اآلف علة، لكن ٥با علة، أي عللها النحويوف، لكن ىذه ل جـ:

 ال ٰبضرين اآلف تعليل.
 ...س:
، أو قاضي تقوؿ: قاضي . جـ: ِ  كرسي                      ِ     
 ...س:
صحيح أنو ٮبزة، واأللف الصواب أهنا تكوف ُب األخّب، ويعربوف عنها ببلـ ألف،... نعم  جـ:

   ً  رف ا.الصحيح أهنا تسعة وعشروف ح
 القسم الثاني: 

ً                             ... أو ٱبطؤوف ُب ا٢بكم اإلعرايب، فيجعلوف ٤با ال حكم لو حكم ا، أو للذي لو حكم يقولوف: ال                                                    
٧بل لو من اإلعراب. أو ٱبلطوف بْب حركات ا٤بعرب وا٤ببِب، فيخلطوف بْب الضمة والضم، والكسرة والكسر، 

اهتا وراعى كل ذلك والفتحة والفتح، و٫بو ذلك، لكن إذا عرؼ الطالب ىذه الطريقة وأركاهنا ومصطلح
فسيسلم بإذف اهلل تعاىل من كثّب من األخطاء الٍب قد يقع فيها بعض الطبلب، وعندما نذكر ىذه الطريقة، 
فهذه ىي الطريقة الكاملة بأركاهنا الثبلثة، وعندما نعرؼ ىذه األركاف ونستكملها نعلم أف بعضها ٲبكن أف 

ركاف على بعض، و٫بو ذلك، لكن ٯبب على الطالب يتخفف منو، وأف يتجاوز، وٲبكن أف تقدـ بعض األ
أف يعرؼ ىذه األركاف الثبلثة كلها، وأف اإلعراب ال يتم إال هبا، وأف ما ترؾ منها مل يَبؾ ألنو ليس من 
اإلعراب، وإ٭با ترؾ ألمر آخر، ىو من اإلعراب، لكن قد يَبؾ ألمر آخر؛ ألنو ٩با يعلم من اإلعراب 

بكثرة فلهذا قد يتخفف منو و٫بو ذلك، لكنو من اإلعراب، فلهذا ينبغي للطالب بالضرورة، أو ألنو يتكرر 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

عندما يدرس ىذه األمور أف يدرسها كلها على أصلها وحا٥با، فإذا عرفهما على حقيقتها بعد ذلك ٲبكن أف 
 ُب يتخفف من بعض األشياء، سنقوؿ: إف لئلعراب ثبلثة أركاف. كل كلمة تريد أف تعرهبا ال بد أف تستوُب

                                                ً        ً       ً                              إعراهبا ثبلثة أركاف سواء كانت ىذه الكلمة ا٤بعربة ا٠ب ا أو فعبل  أو حرف ا، ٫بن سنرتب ىذه األركاف على ما 
يبدو لنا، والطالب بعدما يفهم ىذه األركاف ٲبكن أف يرتبها بطريقة أخرى، فبل مشاحة ُب الَبتيب، أي ال 

. إذا فهمت الطريقة فرتب لنفسك كما تشاء، يقوؿ: ٤باذا رتبت ىكذا؟ رتب ىكذا. نقوؿ: رتب كما تشاء
 واألركاف الثبلثة ىي:

الركن األوؿ: أف تذكر نوع الكلمة أو موقعها ُب ا١بملة. كيف نبدأ اإلعراب إذا أردنا أف نبدأ 
                                                                        ً       ً               اإلعراب؟ ماذا نذكر؟ ننظر ىل الكلمة اسم أـ فعل أـ حرؼ؟ فإف كانت الكلمة فعبل  أو حرف ا ستبدأ إعراهبا 

عها، والفعل أي فعل، ماض، أو مضارع، أو أمر، وا٢برؼ أي حرؼ، حرؼ نصب، أو جـز أو جر ببياف نو 
                            ً       ً                                                          أو تأكيد، إف كانت الكلمة فعبل  أو حرف ا ستبدأ إعراهبا بذكر نوعها، أي ركنها األوؿ ُب اإلعراب أف تذكر 

. وإف كانت فعبل                                                           ً     ً           نوعها، وقد درسنا أنواع الكلمة من قبل، وإف كانت الكلمة فعبل  ماضي ا فتقوؿ: فع ٍ               ً ل ماض      
    ً                                                                  ً                  مضارع ا فتقوؿ: فعل مضارع. وإف كانت فعل أمر فتقوؿ: فعل أمر. وإف كانت حرف ا فتقوؿ: حرؼ كذا. 
، أو حرؼ تأكيد، إىل آخره، أي ليس لك إال  وا٢بروؼ كثّبة، حرؼ جر، أو حرؼ نصب، أو حرؼ جـز

ٍ                                         أربع خيارات حينئذ ، إما حرؼ، إما فعل مضارع أو ماض أو أمر أ و حرؼ كذا، باختبلؼ ا٢برؼ، إذا                  
                ً       ً                                                    كانت الكلمة فعبل  أو حرف ا فتبْب نوعها، تبدأ إعراهبا ببياف نوعها، ىذا سهل واضح.

                                       ً                                          ولكن إذا كانت الكلمة الٍب تريد إعراهبا ا٠ب ا، أي اسم، اسم ظاىر، ٧بمد، علي، خالد، زيد، 
      ً                         لمة ا٠ب ا كيف تبدأ إعراهبا؟ أي ما ىؤالء، الذي، أو اسم مضمر، أي ضمّب، متصل، منفصل، إذا كانت الك

                                                                                                ً ركن إعراهبا األوؿ؟ ما تبْب نوعها؛ ألف ما تقوؿ: اسم. أو تقوؿ إذا أردت أف تبدأ إعراهبا: علم. لو كاف مثبل  
: جاء ىذا. اعرب ىذا، تقوؿ: اسم إشارة. أو جاء الذي، تقوؿ:                                    ً                                                         ٧بمد، جاء ٧بمد، ما تقوؿ: علم. أو مثبل 

: ذى بوا، اعرب الواو ُب ذىبوا، تقوؿ: واو ا١بماعة. أو تقوؿ: ضمّب متصل. إ٭با تبدأ                  ً    اسم موصوؿ. أو مثبل 
إعراب االسم ببياف موقعو ُب ا١بملة، ال ُب اإلعراب، أي ىذا االسم وقع ُب أي موقع من ىذه ا١بملة؟ ُب 

، وقع                                   ً                                              أي مكاف؟ وقع ُب ابتدائها فيسمى مبتدأ ، وقع ُب ا١بملة ٕبيث يدؿ على من فعل الفعل فيسمى      ً      فاعبل 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                              ً                                         ُب ا١بملة ٕبيث يدؿ من وقع عليو الفعل، فيسمى مفعوال  بو، وقع ُب ا١بملة ٕبيث يدؿ على زماف الفعل، 
فيسمى ظرؼ زماف أو وقع ُب ا١بملة ٕبيث يدؿ على مكاف الفعل، فيسمى ظرؼ مكاف، إىل آخره، االسم 

قعو؛ ألف ا٤بعاين تتوارد عليو، واالسم ىو الذي يشكل إعرابو؛ ألف لو مواقع كثّبة ُب الكبلـ، وكثرت موا
ٍ                                                              واحد، ومع ذلك قد تتوارد عليو معاف  كثّبة، قد يرد عليو معُب الفاعلية، ومعُب ا٤بفعولية، ومعُب ا٢بالية،                                  
ومعُب الزمانية، ومعُب ا٤بكانية، ىو اسم واحد، ومع ذلك قد تتوارد عليو ا٤بعاين، فلهذا ما يكفي أف تقوؿ: 

ىذا ا٤بعُب الذي بينو االسم عندما وقع ُب ىذا ا٤بوقع من ا١بملة، ٤باذا تقوؿ العرب مرة:  اسم. ال بد أف تبْب
ٌ                                                                      ٧بمد  ٪بح، ٧بمد  ذىب. ومرة أخرى يقولوف: ذىب ٧بمد. ٧بمد ُب األوىل كمحمد ُب الثانية؟ ىو ٧بمد،          ٌ   

ُب الثانية. ولو  لكن موقعو تغّب ُب ا١بملة، إذف ما يصح أف نقوؿ: إف موقع ٧بمد ُب األوىل كموقع ٧بمد
ٌ                            قلت: علم. ما بْب ىذا ا٤بعُب الذي ورد عليو ُب ا١بملتْب، إذا قلت: ٧بمد  ذىب. ستقوؿ: ىذا مبتدأ. أي                                                              
ٌ                                           اسم ابتدأت العرب بو ا١بملة، وإذا قلت: ذىب ٧بمد . فهنا ورد عليو معُب الفاعلية، ىو الذي فعل                                             

ً   الذىاب، فنقوؿ: ٧بمد : فاعل. أو إذا قلت: أكرمت ٧بمد ا.                              ٌ ما ا٤بعُب الذي وضحو أو كشفو أو بينو اسم                   
٧بمد ُب ىذه ا١بملة؟ تبْب لك الذي وقع عليو اإلكراـ، ما تبْب لك الذي وقع عليو اإلكراـ حٌب قلت: 
ً                                                                                           ٧بمد ا. إذف موقع ٧بمد ُب ا١بملة أنو بْب من وقع عليو اإلكراـ، والنحويوف تسمي االسم إذا بْب ما وقع عليو    

وىكذا، ومواقع االسم ُب ا١بملة كثّبة، وىذا ىو أكثر النحو، أكثر النحو يدور حوؿ             ً     اإلكراـ مفعوال  بو، 
بياف مواقع االسم ُب ا١بملة، أما الفعل باب واحد ُب آخر النحو وينتهي، وبعضهم ٯبعلو ُب أوؿ النحو 

ا٤بضارع ىو                       ً                                                         وينتهي باب الفعل، طبع ا ا٤باضي واألمر ينتهي منهم النحويوف ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب، يبقى
، أي كبلـ                         ً       ً     ً                                                     الذي قد يدخلو اإلعراب رفع ا ونصب ا وجزم ا، يذكروف مٌب يرفع ا٤بضارع، ومٌب ينصب، ومٌب ٯبـز
، ا١بواـز نوعاف، أي كبلـ ليس بكثّب، وينتهي الكبلـ  قليل، ما فيو كبلـ كثّب، ينصب بأربع أدوات، وٯبـز

ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب؛ ألهنا ما يدخلها إعراب، يبقى  على الفعل، أما ا٢بروؼ، فينتهي كبلـ النحويْب عليها
االسم، باب الفاعل، وا٤بفعوؿ بو، وا٤بفاعيل ا٣بمسة كلها، وا٤ببتدأ وا٣برب، والنواسخ كاف وأخواهتا، وإف 
وأخواهتا، وظن وأخواهتا، وا٢باؿ، والتمييز، وا٤بستثُب، والتوابع، كلها بياف ٤بواقع االسم ُب ا١بملة، مرة يقع 
، ومرة يقع ٛبييز ا، ومرة يقع مستثن ا، ومرة يقع مفعوال  بو، ومفعوال  معو، ومفعوال  لو، وفاعل، إىل آخره،     ً               ً                 ً                 ً           ً            ً                     حاال 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فهذا الذي قد يتمايز فيو الطبلب، ُب كشف مواقع االسم ُب ا١بملة، وواضح أف ىذه ا٤بواقع ٙبتاج إىل فهم 
قد يرد عليو معُب الفاعلية، أو ا٤بفعولية، أو ا٢بالية،  للمعُب، ما ا٤بعُب الذي ورد على االسم ُب ىذه ا١بملة؟

 أو البدلية، أو التمييز، أو االستثناء، أو البدؿ، نعم ىذه ا٤بعاين كثّبة ما يعرفها إال من تفطن ٥با ودرسها.
إذف: فهذا الركن األوؿ، الركن األوؿ أف تذكر أو أف تبْب نوع الكلمة أو موقعها ُب ا١بملة، فإف  

       ً       ً                                                                 لمة فعبل  أو حرف ا بينت نوعها، فقلت: فعل ماض، فعل مضارع، حرؼ كذا. وإف كانت الكلمة كانت الك
   ً                                                                              ا٠ب ا بينت موقعها ُب ا١بملة، فقلت: مبتدأ، فاعل، حاؿ، ٛبييز، اسم كاف، خرب إف، إىل آخره. 

 ىذا الركن األوؿ.
سم. إال ُب حالة واحدة تنبيو: قلنا: االسم إذا أردت أف تعربو تبْب موقعو ُب ا١بملة وال تقوؿ: ا

                                ً                            ً                        تقوؿ: اسم فقط. مٌب؟ إذا كاف مسبوق ا ٕبرؼ جر، إذا كاف االسم مسبوق ا ٕبرؼ جر فتبْب ركنو األوؿ 
 بقولك: اسم فقط. 

ٌ   مثاؿ: جاء ٧بمد .               
. والركن  ٍ          جاء: فعل، نريد الركن األوؿ فقط، فالركن األوؿ ١باء أف نبْب النوع، فنقوؿ: فعل ماض                                                                            

 وؿ: اسم وال علم. نقوؿ: فاعل. ألف االسم وقع ُب ىذه ا١بملة ٕبيث يدؿ على الفاعل.األوؿ حملمد، ما نق
، وىؤالء: فاعل، فأنت ال تبدأ اإلعراب حٌب تقوؿ: فاعل. ٍ                                                 مثاؿ: جاء ىؤالء. جاء: فعل ماض                              

، والتاء: تاء ا٤بتكلم فاعل، وعلى: حرؼ جر، و٧بمد:  ٍ                                                مثاؿ: سلمت على ٧بمد . سلم: فعل ماض                ٍ                  
كن األوؿ نقوؿ: اسم فقط. فلهذا: يستحب أف تضع بعد هناية الركن األوؿ فاصلة، أي انتهى اسم، ُب الر 

 الركن األوؿ.
، وهتمل: فعل مضارع.  مثاؿ: ال هتمل. ال: حرؼ هني وجـز

، هتمل: فعل مضارع، والنوف: حرؼ توكيد، فالنوف ىنا حرؼ  مثاؿ: ال هتملن: ال: حرؼ هني وجـز
 إعراب الفعل سنقوؿ: والفاعل مستَب تقديره أنت.توكيد، وإذا انتهينا من 

 ىذا الركن األوؿ، وىو أف تبْب نوع الكلمة أو موقعها ُب ا١بملة.
 الركن الثاين: أف تبْب ا٢بكم اإلعرايب. 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 كيف نبْب ا٢بكم اإلعرايب؟. س:
اإلعرابية كل كلمة تعرهبا ال بد أف تبْب حكمها اإلعرايب، درسنا من قبل ُب ا٤بقدمات األحكاـ  جـ:

، وأهنا تدخل على األ٠باء واألفعاؿ ا٤بضارعة، وما سوى األ٠باء  وأهنا أربعة: الرفع، والنصب، وا١بر، وا١بـز
واألفعاؿ ا٤بضارعة ال يدخلها حكم إعرايب فنقوؿ فيها: ال ٧بل ٥با من اإلعراب. فعلى ذلك تكوف الكلمات 

ف يكوف حكمها الرفع، أو النصب أو ا١بر أو ا١بـز من حيث األحكاـ اإلعرابية ٟبسة أشياء متصورة: إما أ
أو ليس ٥با حكم إعرايب ال ٧بل لو من اإلعراب، درسنا ذلك، ٍب درسنا ا٤بصطلحات ا٤بستعملة ُب بياف 
ا٢بكم اإلعرايب، والذي يتحكم ُب ذلك كوف الكلمة معربة أو مبنية، فمع الكلمة ا٤بعربة نقوؿ: مرفوع، 

. ومع                   ً                                                     الكلمة ا٤ببنية، طبع ا الكلمة ا٤ببنية من األ٠باء والفعل ا٤بضارع فقط، فنقوؿ: ُب  منصوب، ٦برور، ٦بزـو
، ُب ٧بل جر. كل ذلك درسناه، نطبقو اآلف، إذا أردنا أف نبْب ا٢بكم  ٧بل رفع، ُب ٧بل نصب، ُب ٧بل جـز

أف نبْب ا٢بكم اإلعرايب ألي  اإلعرايب للكلمة الٍب نريد أف نعرهبا، ما ا٣بيارات ا٤بتصورة ُب ىذا الركن؟ إذا أردنا 
كلمة ُب اللغة العربية، اسم، فعل، حرؼ، أي كلمة ُب اللغة العربية لو أردنا أف نبْب حكمها اإلعرايب، ما 
ا٣بيارات ا٤بتصورة لك أنت اآلف عندما تصل إىل الركن الثاين؟ أنت عندؾ خيارات معينة، اخَب ا٣بيار 

عليك أف ٚبتار االختيار الصحيح، لكن ما تعرؼ ا٣بيارات الصحيح، إذا كنت تعرؼ ا٣بيارات، سيسهل 
 ستضيع، ىذه خيارات معينة، إذا أردت أف تبْب ا٢بكم اإلعرايب، ما ُب إال خيارات معينة، نذكرىا اآلف:

 ا٣بيار األوؿ: مرفوع. 
 ا٣بيار الثاين: منصوب.
 ا٣بيار الثالث: ٦برور.
.  ا٣بيار الرابع: ٦بزـو

 رفع. ا٣بيار ا٣بامس: ُب ٧بل
 ا٣بيار السادس: ُب ٧بل نصب.

 ا٣بيار السابع: ُب ٧بل جر.

.  ا٣بيار الثامن: ُب ٧بل جـز



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ا٣بيار التاسع: ال ٧بل لو من اإلعراب.
ىذه ا٣بيارات، إذا أردت أف تبْب ا٢بكم اإلعرايب ألي كلمة ُب اللغة العربية فليس أمامك إال تسع 

؟. مع ا٤بعرب، وا٤بعرب ال يكوف إال ُب األ٠باء وا٤بضارع، خيارات، مٌب تقوؿ: مرفوع، منصوب، ٦برور، ٦بز  ـو
؟. مع االسم وا٤بضارع ا٤ببنيْب فقط، ومٌب  ومٌب تقوؿ: ُب ٧بل رفع، ُب ٧بل نصب، ُب ٧بل جر، ُب ٧بل جـز
تقوؿ: ال ٧بل لو من اإلعراب؟. مع ا٢برؼ، وا٤باضي واألمر، ما نقوؿ: مع غّب ا٤بعرب. ىذا خطأ، نقوؿ: مع 

 واألمر وا٢برؼ ال ٧بل لو من اإلعراب. ا٤باضي
، والركن الثاين: ال ٧بل لو من اإلعراب، و٧بمد:  ٍ                                          مثاؿ: جاء ٧بمد . جاء: الركن األوؿ: فعل ماض                            ٌ             

 الركن األوؿ: فاعل، والركن الثاين: مرفوع؛ ألف حكمو الرفع، وىو كلمة معربة.
، ال ٧بل لو من اإلعراب، وىؤ  ٍ                          مثاؿ: جاء ىؤالء. جاء: فعل ماض   الء: فاعل، ُب ٧بل رفع.                           

، وأكثر من اإلعراب، ومرف نفسو ُب البيت، سيجد  ا٤بسألة  -إف شاء اهلل تعاىل-                ً                                           فالواحد تأىن قليبل 
سهلة، لكن ٙبتاج إىل كثرة ٛبرين، اآلف رٗبا نستعجلو فيخطئ ُب ا١بواب، لكن لو تأمل ُب البيت، وأكثر من 

 ىذا اإلعراب.اإلعراب، سيجد أف ا٤بسألة سهلة، وأنو سيعتاد 
، ال ٧بل لو من اإلعراب، والتاء: فاعل، ُب ٧بل رفع،  ٍ                                              مثاؿ: سلمت على ٧بمد . سلم: فعل ماض                ٍ                  

 وعلى: حرؼ جر ال ٧بل لو من اإلعراب، و٧بمد: اسم، ٦برور.
ىذا الركن الثاين، وىو أف تبْب ا٢بكم اإلعرايب للكملة، وببياف ا٢بكم اإلعرايب ال ٱبلو من تسع 

ً                  احد ا من ىذه ا٣بيارات.خيارات، ٚبَب و     
الركن الثالث: أف تبْب ا٢بركة. أف تبْب ا٢بركة الٍب على آخر الكلمة، ال بد أف تذكرىا ُب اإلعراب، 
وا٢بركة الٍب على آخر الكلمة، درسنا من قبل ُب ا٤بقدمات أف ا٢بركة الٍب على آخر الكلمة قد تكوف حركة 

بية، ال بد أف ٛبيز بْب ىذه وبْب بناء، فنسميها حركة بناء، وقد تكوف حركة إعراب، فنسيميها عبلمة إعرا
تلك، وعرفنا أف عبلمات اإلعراب نسميها ضمة وفتحة وكسرة وسكوف، وأف حركات البناء نسميها ضم 
ً                         وفتح وكسر وسكوف، كيف نعرب عنها ُب اإلعراب؟ الركن الثالث مرتبط بالثاين دائم ا، ٫بن قلنا: الركن الثاين                                                                       

والثالث؟ نقوؿ: مٌب ما قلت ُب الركن الثاين: مرفوع، منصوب، فيو تسع خيارات. كيف نربط بْب الثاين 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، تقوؿ ُب الركن الثالث مباشرة: وعبلمة إعرابو كذا. أي مٌب ما قولت: مفعوؿ. ىذه على وزف  ٦برور، ٦بزـو
مفعوؿ، تقوؿ ُب الثالث مباشرة: وعبلمة إعرابو كذا. أي مرفوع وعبلمة رفعو، ومنصوب وعبلمة نصبو، 

مة جره، و٦بزـو وعبلمة جزمو، عبلمة رفعو ماذا؟ درسنا عبلمات اإلعراب من قبل بالتفصيل، و٦برور وعبل
وعرفنا أف منها عبلمات أصلية، وعبلمات فرعية، وأف منها عبلمات ظاىرة، وعبلمات مقدرة، ال بد أف 

مة نصبو الفتحة، تراعي كل ذلك ُب اإلعراب، وعبلمة رفعو الضمة أو الواو، أو األلف، أو ثبوت النوف، وعبل
أو الكسرة، أو الياء، أو الفتحة، أو حذؼ النوف، أو األلف، فعبلمات النصب ٟبس عبلمات، و الرفع أربع 
عبلمات، وعبلمة جره ماذا؟ الكسرة أو الياء أو الفتحة، وعبلمة جزمو ماذا؟ السكوف أو حذؼ النوف أو 

 حذؼ حرؼ العلة.
 ٟبسة، وعبلمة ا١بر ثبلثة، وعبلمة ا١بـز ثبلثة. إذف: فعبلمة الرفع أربعة، وعبلمة النصب

. تقوؿ: وعبلمة إعرابو كذا. إذا مل تقل:  ىذا إذا قلت ُب الثاين: مرفوع، منصوب، ٦برور، ٦بزـو
، ماذا ستقوؿ ُب الركن الثاين؟. تقوؿ: ُب ٧بل رفع،  مفعوؿ؟. أي إذا مل تقل: مرفوع، منصوب، ٦برور، ٦بزـو

، ال ٧بل لو من اإلعراب. ىذه ا٣بمسة خيارات الباقية، ستقوؿ ُب ُب ٧بل نصب، ُب ٧بل جر، ُب  ٧بل جـز
الركن الثالث مباشرة: مبِب على كذا. ىذه ا٣بيارات ا٣بمس ستقوؿ مباشرة ُب الركن الثالث معها: مبِب على  

 كذا. مبِب على حركة البناء.
. التاء: فاعل ُب ٧بل رفع، مبِب على الضم. ُ                                      مثاؿ: ذىبت            

 . التاء: فاعل ُب ٧بل رفع، مبِب على الفتح.          َ مثاؿ: ذىبت  
. التاء: فالع ُب ٧بل رفع، مبِب على الكسر. ِ                                       مثاؿ: ذىبت            

 مثاؿ: اذىب. فعل أمر ال ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف.
فالركن الثالث مرتبط بالركن الثاين، األوؿ ىو الذي ٰبتاج إىل فصل، أما الثاين والثالث  إذن:
 بعض، أي أف الركن الثاين والركن الثالث فيهما تسع خيارات ا٤بذكورة من قبل:مرتبطاف مع 

 ا٣بيار األوؿ: مرفوع، وعبلمة رفعو كذا.
 ا٣بيار الثاين: منصوب، وعبلمة نصبو كذا.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ا٣بيار الثالث: ٦برور، وعبلمة جره كذا.

، وعبلمة جزمو كذا.  ا٣بيار الرابع: ٦بزـو
  على كذا.ا٣بيار ا٣بامس: ُب ٧بل رفع، مبِب

 ا٣بيار السادس: ُب ٧بل نصب، مبِب على كذا.
 ا٣بيار السابع: ُب ٧بل جر، مبِب على كذا.
، مبِب على كذا.  ا٣بيار الثامن: ُب ٧بل جـز

 ا٣بيار التاسع: ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على كذا.
فيو تفصيل. إذا كانت  ما ُب إال تسع خيارات، والركن األوؿ كم خيار فيو؟ الركن األوؿ ميزنا، قلنا:

           ً        ً                                 ً                الكلمة حرف ا أو فعبل  أربع خيارات، وإذا كانت الكلمة ا٠ب ا ُب خيارات كثّبة.
على ذلك ا٣بيارات ُب طريقة اإلعراب كثّبة ٧بصورة، فهي ٧بصورة ُب األغلب، كثّبة ُب مسألة 

بْب موقعو ُب ا١بملة، ىنا واحدة فقط، ُب االسم إذا أردت أف تبْب ركنو األوؿ فقط، ُب االسم إذا أردت أف ت
ا٤بشكلة، وىذا أغلب النحو الذي ٰبتاج إىل تركيز، وىو الذي سندرسو بعدما ننتهي من ىذه ا٤بقدمة، إذا 
انتهينا اآلف من باب ا٤بعرب وا٤ببِب، سنبدأ ُب مواقع االسم ُب ا١بملة، أما ما سواىا من طريقة اإلعراب كلها 

وانتهينا منها، عرفناىا ٗبصطلحاهتا وأحكامها وانتهينا منها، أنواع  فهي خيارات ٧بصورة وعرفناىا من قبل
الكلمة عرفناىا من قبل، واألحكاـ اإلعرابية عرفناىا من قبل، وا٤بصطلحات الٍب نعرب هبا عن ا٢بركات وعن 

ىذه األحكاـ اإلعرابية عرفناىا، وعبلمات اإلعراب عرفناىا، وحركات البناء عرفناىا، انتهينا، فقط يبقى 
إف شاء -ا٤بسألة بعدما نتقن كل ما مضى ما يبقى لنا مشكلة إال مشكلة مواقع االسم ُب ا١بملة، نتفرغ ٥با 

ُب الفصل القادـ وندرسها حٌب ننتهي منها، وبذلك ننتهي من النحو، فكوف الطالب موقعو ُب  -اهلل تعاىل
ذه ا٤بسألة فقط، إذف سأركز عليها، بعد النحو، ويعرؼ ماذا درس وضبط، وا٤بشكلة عنده أين؟ ا٤بشكلة ُب ى

                                    ً     ً                                                  أف أتقن ما سبق، الذي سبق ىذا ٲبثل شيئ ا كثّب ا من النحو، كما ترى اآلف، ٲبثل ثبلثة أرباع اإلعراب أو 
أكثر اإلعراب، الذي ذىب اآلف ٲبثل أغلب اإلعراب، يبقى مشكلة واحدة، فأنت اآلف عرفت ما ا٤بشكلة 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بطتو، وما األمر الذي ٰبتاج إىل ضبط، األمر الباقي ٥بذا ما ٲبكن أف عندؾ ُب النحو، عرفت ما الذي ض
 تضبطو ٗبا سبق، ال، ٰبتاج إىل دراسة أخرى.

 إذف: تعرؼ ما الذي ضبطو، وما ا٤بشكلة الباقية عليك، لكي هتتم هبا ُب ا٤بستقبل.
 أمثلة:

 [.ٕ -ٔ{: ]الشرح: ِوْزَرؾَ ( َوَوَضْعَنا َعنَك َٔأملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَؾ )}ا٤بثاؿ األوؿ: 
 : كلمتاف:}َأملَْ{ 
 الكلمة األوىل: ا٥بمزة. حرؼ استفهاـ، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على الفتح. 
ٍ       وٮبزة االستفهاـ ىذا ا٤بعُب األصلي للحرؼ، وا٢برؼ قد ٱبرج عن معناه األصلي إىل معاف  أخرى                                                                         

و حقيقة االستعبلـ إىل التقليل، كأف يقوؿ سبحانو ببلغية، وىنا قد خرج االستفهاـ عن معناه األصلي وى
 وتعاىل: لقد شرحنا لك صدرؾ. 

 والكلمة الثانية: مل. حرؼ جـز ونفي وقلب، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على السكوف.
، وعبلمة جزمو السكوف، والفاعل ضمّب مستَب تقديره ٫بن، أمل }َنْشرَْح{و  : فعل مضارع، ٦بزـو

 ؾ.نشرح ٫بن لك صدر 
 : كلمتاف:}َلَك{و 

 الكلمة األوىل: البلـ. حرؼ جر، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على الفتح.
الكلمة الثانية: الكاؼ. اسم )ضمّب(، ُب ٧بل جر، مبِب على الفتح، وٲبكن أف نتجاوز إذا قلت: 

كانت زيادة صحيحة، وىذا ضمّب. فالضمّب اسم، وىذا ٯبعلِب أنبو إىل أف الزيادة ُب اإلعراب ال بأس هبا إذا  
موجود عند ا٤بعربْب بكثرة، يزيدوف خاصة ُب األ٠باء ا٤ببنية، أي ُب الضمّب يقولوف: ضمّب متصل، ضمّب 
منفصل، ضمّب متكلم، ضمّب ٝباعة. أو ُب اسم اإلشارة يقولوف: اسم إشارة. أو ا٤بوصوؿ يقولوف: اسم 

ىو تنبيههم وتنبيو ا٤بستمع إىل أنو مبِب، انتبو ىذا  موصوؿ. أو ٫بو ذلك، ال بأس، والذي يدعوىم إىل ذلك
 اسم مبِب، أي سيكوف لو إعراب خاص.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فلهذا: ال بأس ُب الزيادة أف تزيد ىذه األشياء، لكن ال بد أف تأٌب ببقية األركاف، وانتبو: ال تزيد 
تحاسب عليو، ولو    ً      ً                                                                شيئ ا خاطئ ا، إف قولت: اسم إشارة أو اسم موصوؿ. ٍب أتيت ببقية األركاف صحيحة، س

 مل تقل: اسم موصوؿ وال اسم إشارة. وأتيت ببقية أركاف اإلعراب كاملة فإعرابك الصحيح.
 : كلمتاف:}َصْدَرَؾ{و 

 الكلمة األوىل: صدر. مفعوؿ بو، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، والصدر مضاؼ.
 مبِب على الفتح.الكلمة الثانية: الكاؼ. ضمّب متصل للمخاطب، مضاؼ إليو، ُب ٧بل جر، 

 : حرؼ عطف، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على الفتح.}َو{و 
وترتيب األركاف ليس ضروري، لكن على الطالب أف يسّب على ترتيب واحد أفضل لكي ال ينسى 
: واو العطف، مبِب                                   ً                                      ً                 شيء من ىذه األركاف، لكن لو قدـ شيئ ا منها على شيء آخر ال بأس، كأف يقوؿ مثبل 

: مبِب  على الفتح،                                                                     ً      ال ٧بل لو من اإلعراب. أي قد ا٢بركة على ا٢بكم، صحيح ما ُب إشكاؿ، أو قاؿ مثبل 
ً                        على الفتح، ال ٧بل من اإلعراب، حرؼ عطف. أيض ا ال بأس، ال إشكاؿ ُب ذلك.                                        

، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على السكوف.}َوَضْع{و  ٍ                                     : فعل ماض           
 ف.فاعل، ُب ٧بل رفع، مبِب على السكو  }نَا{:و 
 حرؼ جر، مبِب على السكوف، ال ٧بل لو من اإلعراب.}َعن{: و 
 ضمّب متصل للمخاطب، ُب ٧بل جر، مبِب على الفتح.}َؾ{: و 
 مفعوؿ بو، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، وىي مضاؼ.}ِوْزَر{: و 
 ضمّب متصل للمخاطب مضاؼ إليو، ُب ٧بل جر، مبِب على الفتح.}َؾ{: و 

خر لكنت أحب أف أقرأ بعض التنبيهات ا٣باصة بطريقة اإلعراب، لكن لعلنا ولوال أف الوقت قد تأ
 .-إف شاء اهلل تعاىل-٪بعلها ُب احملاضرة القادمة 

 األسئلة:
 ...س:



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ال، الفاعل، ال بد أف تقوؿ: فاعل. ما يغِب قولك: اسم إشارة أو ضمّب. إال عن قولك: اسم.  جـ:
ُب بياف ركنو األوؿ؟ تبْب نوعو، فتقوؿ: اسم. لكن إذا قلت:  إذا كاف االسم ٦برور ٕبرؼ جر، ماذا تقوؿ

ضمّب. ىذا يكفى؛ ألف الضمّب اسم، أو قلت: اسم إشارة. يكفي؛ ألف اسم اإلشارة اسم، لكن ُب غّب 
                        ً                                                           ىذا ا٤بوطن إذا مل يكن ٦برور ا ٕبرؼ جر، فاعل، مفعوؿ بو، حاؿ، ال يكفي أف تقوؿ: ضمّب، أو اسم 

 : فاعل. ولو قلت: ضمّب فاعل. ال بأس.إشارة. ال بد أف تقوؿ
 ...س:
ال تعرب أكثر ما من أف تقوؿ: فاعل. ألف الضمّب ا٤بستَب ليس لو لفظ عند العرب، ما معُب  جـ:

                                                                            ً          الضمّب ا٤بستَب والضمّب البارز؟ الضمّب البارز ىو الذي لو لفظ، أي وضعت العرب لو لفظ ا، والضمّب 
فاعل ضمّب مستَب تقديره ٫بن، أو تقديره أنت، أو تقديره ىو، أو ىم. ا٤بستَب ليس لو لفظ، وإذا قلنا: وال

ْ                                ىذا من باب التقريب، وإال فليس لفظو ٫بن كما ُب اآلية، }مل   ن ش ر ح {، والفاعل ضمّب مستَب تقديره ٫بن،   َ  ْ  َ َْ                                                   
لفظ أي ليس ىو كلمة ٫بن ٍب منعت من الظهور، ال، الفاعل ما لو لفظ، الضمّب ا٤بستَب مل تضع العرب لو 

، فعندما تقوؿ: تقديره ٫بن. ىذا فقط تقريب للمعُب، فلهذا: ال ٲبكن أف يعرب بأكثر من قولك:     ً                                                                                   أصبل 
 . فاعل. ما لو لفظ لكي تنظر إىل حركتو، تقوؿ: فاعل ُب ٧بل رفع. وال تقل: مرفوع، منصوب، ٦برور، ٦بزـو

 إال مع ا٤برفوعات وما سواىا تقل: ُب ٧بل رفع.
 ...س:
ُب الدرس القادـ، مٌب ٯبب  -إف شاء اهلل تعاىل-وىذه من التنبيهات الٍب سنذكرىا ال بأس،  جـ:

أف نقوؿ: ظاىرة أو مقدرة؟. ا٤بقدرة ٯبب أف تقاؿ، والظاىرة ال ٯبب أف تقاؿ، حٌب ُب السكوف كذلك، 
على  فهذه قاعدة ٥با تطبيقات، ومن تطبيقاهتا أف الشيء إذا جاء على أصلو ال ٯبب أف يذكر، وإذا جاء

 خبلؼ أصلو ٯبب أف يذكر، لو عدة صور.
ٌ                                                           مثاؿ: جاء ٧بمد . ٧بمد : فاعل، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، فالضمة جاءت على أصلها من       ٌ             

 حيث الظهور والتقدير، أـ على خبلؼ األصل؟ على األصل.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً   ما ٯبب أف تقوؿ: الضمة الظاىرة. لكن لو قلت: الضمة الظاىرة على آخره. كاف صحيح ا. إذن:                                                                            
 لكن لو كانت ا٢بركة مقدرة. 

مثاؿ: جاء موسى. ٯبب أف تقوؿ: وعبلمة رفعو الضمة ا٤بقدرة، منع من ظهورىا التعذر، فإف مل 
                          ً           تقل: ا٤بقدرة. كاف ىناؾ خطئ ا ُب إعرابك.
 ُب الدرس القادـ. -إف شاء اهلل تعاىل-وُب ذلك صور أخرى سنذكرىا 

 ...س:
ذكرتو قبل قليل مع األخ، أي إذا جاءت الكلمة على ىذا من الركن األوؿ، ولو صور ما  جـ:

أصلها، فكل كلمة ٥با أصل من حيث ا٤بعُب، فإذا جاءت على أصلها نكتفي باألصل، وال ٯبب أف يذكر، 
لكن لو خرجت عن األصل ينبغي أف ننبو عليو، كمعُب التفريع ُب الفاء، ومعُب السببية ُب الفاء، ىذه ينبغي 

ليست أصلية للفاء، ا٤بعُب األصلي للفاء العطف، فإذا وقعت الفاء ُب جواب الشرط  أف تذكر؛ ألهنا معاين
 ٯبب أف تقوؿ: والفاء ىنا حرؼ جواب.

 ...س:
... حٌب ا٤باضي يأٌب ُب ٝبلة، وحٌب األمر يأٌب ُب ٝبلة، وحٌب ا٢برؼ يأٌب ُب ٝبلة، أي ما جـ:

شكاؿ، رٗبا اإلشكاؿ أف تقوؿ: ٤باذا مل تدخل اإلشكاؿ إذا جاء ُب ٝبلة، ما ُب إشكاؿ، ما فهمت ىذا اإل
                             ً                                                           األحكاـ اإلعرابية على ا٤باضي عموم ا؟ ىذا اإلشكاؿ، ٤باذا دخلت األحكاـ اإلعرابية على االسم وا٤بضارع 

ُ              ومل تدخل األحكاـ اإلعرابية على ا٤باضي واألمر وا٢بروؼ؟ ىذا السؤاؿ، وسبق أف س ئل وأجبت عنو.                                                                      
 ل من اإلعراب؟.٤باذا ا٤باضي ليس لو ٧ب س:
                            ً                                              ىو سؤالو، مع أنو ُب ا١بملة، طبع ا كل الكلمات تكوف ُب ٝبل، لكن ٤باذا دخلت األحكاـ  جـ:

اإلعرابية على بعض الكلمات وىي األ٠باء وا٤بضارع، ومل تدخل على كلمات أخرى وىي ا٤باضي واألمر 
وا٢بروؼ، بينا ذلك إال إذ كنت غائب حينئذ، فا١بواب بسرعة: ىو أف األحكاـ دخلت على االسم 
وا٤بضارع ألهنما يستفيداف من األحكاـ اإلعرابية، ومل تدخل األحكاـ اإلعرابية على ا٤باضي واألمر وا٢بروؼ؛ 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                                               ألنو ال يتصور أف تستفيد من األحكاـ اإلعرابية أبد ا، ىل يتصور ُب ا٢بروؼ وا٤باضي واألمر أف تستفيد من                                             
كلها مبنية، وا٤باضي كلو مبِب، واألمر كلو مبِب،                    ً                              األحكاـ اإلعرابية شيئ ا؟ ال، ٤باذا ال يتصور؟ ألف ا٢بروؼ  

                           ً                                                             وا٤ببِب ال يؤثر فيو اإلعراب شيئ ا، فكل ألفاظ ا٢بروؼ وا٤باضي واألمر ال تستفيد من اإلعراب، إذف ٤باذا 
                                                                 ً                               ندخل األحكاـ اإلعرابية عليها؟ ما أدخلتها العرب، ولو أدخلتها كاف عبث ا، ما الفائدة؟ ما ُب فائدة، أما 

٤بضارع ٚبتلف، األ٠باء وا٤بضارع بعضها معرب، وبعضها مبِب، األحكاـ اإلعرابية دخلت على األ٠باء وا
األ٠باء وعلى ا٤بضارع، ىل يتصور أف تستفيد من األحكاـ اإلعرابية أو ال يتصور؟ نعم يتصور أف تستفيد 

٤بعرب ٮبا اللذاف من األحكاـ اإلعرابية، مٌب تستفيد من األحكاـ اإلعرابية؟ االسم ا٤بعرب وا٤بضارع ا
. تستفيد  ، يذىب  ، ويذىب  ْ          يستفيداف من األحكاـ اإلعرابية، فتقوؿ: جاء ٧بمد ، و٧بمد ا، و٧بمد ، ويذىب        َ        ُ        ٍ        ً       ٌ                                           
من األحكاـ اإلعرابية، واالسم ا٤ببِب ال يستفيد من اإلعراب، وا٤بضارع ا٤ببِب ال يستفيد من اإلعراب، لكن 

مواقع االسم معرب أو مبِب واحدة، ومواقع ا٤بضارع معرب أو طردنا ا٢بكم ُب ا١بميع؛ ألف مواقعهما واحدة، 
مبِب واحدة، فلهذا: أدخلت العرب األحكاـ اإلعرابية على االسم وا٤بضارع؛ ألهنما يتصور فيهما االستفادة 
من اإلعراب، ومل تدخل األحكاـ اإلعرابية على الباقي؛ ألنو ال يتصور أف تستفيد من اإلعراب وال ُب لفظ 

 اظها.من ألف
 ...س:
نعم، اإلعراب لو تفصيبلت، ومن التنبيهات الٍب سنذكرىا ُب الدرس القادـ أف كل اإلعراب جـ: 

الذي ذكرناه اآلف ىذا ىو ُب إعراب ا٤بفردات ال ُب إعراب ا١بمل، فاإلعراب قد يكوف فيو تفصيل وفيو 
 إٝباؿ.

 ...س:
: ٧بمد   ىذا يدخل ُب باب االختصار، لكن اإلٝبايل والتفصيليجـ:  ٌ  شيء آخر، أي رٗبا نقوؿ مثبل      ً                        

ٯبتهد ُب دروسو. فتقوؿ: ٧بمد: مبتدأ، وٯبتهد: فعل مضارع، والفاعل مستَب تقديره ىو. لو قاؿ قائل: 
٧بمد: مبتدأ، وٝبلة ٯبتهد ىو خرب. ىذا إعراب إٝبايل، ىو صحيح لكن إعراب إٝبايل، لكن ينبغي أف 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

١بملة من الفعل والفاعل خرب. فإف قاؿ ذلك، فهذا ىو الصواب يقوؿ: ٯبتهد: فعل مضارع، والفاعل ىو وا
والكماؿ، وإف قاؿ: ٝبلة ٯبتهد ىو خرب. ىذا صحيح، لكن إف قاؿ: ٧بمد: مبتدأ، وٯبتهد: خرب. ىذا 

 خطأ؛ ألف ا٣برب ليس ٯبتهد، بل ٝبلة ٯبتهد ىو، أي ا١بملة من الفعل والفاعل.
ُذوين َوأُمَِّي ِإ٥َبَْْبِ{ ]ا٤بائدة: }أَأَنَت قُلَت لِلن  ُب قولو تعاىل: س:  : مضاؼ [: }أُمَِّي{ٙٔٔاِس اٚبِ 

 إليو أـ متكلم؟.
 كلمتاف: }أُمَِّي{:  جـ: 

 الكلمة األوىل: أـ.
 الكلمة الثانية: ياء ا٤بتكلم.

فالكلمة الٍب أضيفت إىل ياء ا٤بتكلم أـ، وحركة أـ ُب اآلية الكسر، واألـ منصوب، أي معطوؼ 
ُذ{و، على مفعوؿ ب : و }َو{: مفعوؿ بو، }ي{: حرؼ وقاية، و }ِف{: فاعل، و }و{: فعل، و }اٚبِ 

: معطوؼ على الياء، أي معطوؼ على ا٤بفعوؿ بو، إذف فحكمو النصب، }أُمَِّي{حرؼ عطف، و 
. قاؿ: وأمي. بالكسر، ٤باذا؟ ألف عبلمة إعرابو فتحة مقدرة، ٍب ننظر إىل ياء ا٤بتكلم  َ                                                                            منصوب، ما قاؿ: وأمي                    
 نفسها، األـ ىذه مكسورة، أي عليها كسر، وعبلمة إعراهبا فتحة مقدرة، ىذا الذي قلناه، وياء ا٤بتكلم؟

نفس ياء ا٤بتكلم الفتحة الٍب أنت أشكلت عليك، ىذه ليست على االسم ا٤بضاؼ إىل ياء ا٤بتكلم، وإ٭با 
ىي على ياء ا٤بتكلم نفسها، فياء ا٤بتكلم ما حركتها؟ ما تكلمنا على ذلك، ٫بن تكلمنا على االسم ا٤بضاؼ 

 إىل ياء ا٤بتكلم، وقلنا: عبلمة إعرابو مقدرة.
 تكوف ساكنة، وىذا األكثر ُب كبلـ العرب، وقد تكوف مفتوحة، وىذا جائز.أما ياء ا٤بتكلم فقد  

: ال  َ     مثاؿ: أكرمت صديقي ٧بمد ا، أو أكرمت صديقي  ٧بمد ا، يا قومي: ال تكفروا، يا قومي                               ً     َ                  ً                     
ً                     تكفروا، يا عبادي إين، يا عبادي : إين. ىذا ُب اللغة جائز ما ُب إشكاؿ، وأيض ا ُب لغات أخرى ُب ياء                                         َ                             

 ضافة إىل االسم ٯبوز أف ٙبذؼ.ا٤بتكلم ا٤ب
: إين. ياء ا٤بتكلم ما تكلمنا عليها، ٥با قاعدة يذكرىا  : إين، يا رب  ِ                                                   مثاؿ: يا عباد : إين، يا قوـ             ِ            ِ             
النحويوف ُب باب اإلضافة، يتكلموف ُب آخر باب اإلضافة على ا٤بضاؼ إىل ياء ا٤بتكلم، وٱبصونو بأحكاـ، 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

م، ياء ا٤بتكلم ىذه ٯبوز فيها حركات، وٯبوز فيها اإلثبات وا٢بذؼ، لو أحكاـ خاصة، ا٤بضاؼ إىل ياء ا٤بتكل
 وتفصيل مذكور ُب كتب النحو.

 ...س:
كلها مبتدأ ما أدري، حٌب نسمع ما قبلها،... وال أعرؼ القصيدة، ٤بن ىذه القصيدة؟ ٧بمد  جـ:

نصوبة وتكوف ٦برورة، ا٤بقرف، ما أعرؼ القصيدة، أما كلمة مغيب فهي كلمة معربة، تكوف مرفوعة وتكوف م
 فانظر إىل ما قبلها،... ما أدري حٌب أنظر ُب القصيدة. 

 مغيب الشمس يا أمي
 

 ٔبانب تلنا األخضر 
 

 ما أدري، ٙبتاج إىل تأمل؛ ألين إىل اآلف ما فهمت األبيات.
 ...س:
إذا كثر حٌب تعرؼ ما قبلها،... ىناؾ كلمات ُب اللغة العربية يكثر استعما٥با، والكلمات  جـ:

استعما٥با عند العرب يتخففوف منها، و٥بذا يذكرىا النحويوف ُب كتب النحو، ىذه الكلمات الٍب كثر 
                                                                                         ً   استعما٥با، وٚبفف العرب منها يذكروىا؛ ليبينوا ما حذؼ العريب منها، ما الذي حذؼ منها، مثل: مرحب ا، 

، وٞبد ا ال شكر ا، و٫بو ذلك، وأكثر ما تكوف مفعو  ، وسهبل  ً        ً                               وأىبل              ً                 ً   ؿ مطلق، مرحب ا أي أرحب بك مرحب ا،     ً      ً    
: أىبل  وسهبل  مرحب ا.  ً                        ً       ً                  ً     ً     ً     ً   وكلمات كثرة، لغة، اصطبلح ا، وىكذا، إذا قلت: مرحب ا، مرحب ا بك. إذا قولت مثبل                        

                        ً                  ً  ىو مفعوؿ مطلق ىنا، مرحب ا: أي يرحب بك مرحب ا.
 ...س:
ف: ال مشاحة ُب التعبّب عن الكلمة بأهنا زائدة ىذا اصطبلح ٫بوي، واالصطبلح كما يقولو  جـ:

ٍ                                                         االصطبلح إذا عرؼ ا٤بعُب. فالتعبّب حينئذ  عن الكلمة بالزيادة، إذا أردت ا٤بصطلح النحو ال بأس ُب ذلك،                                   
                                             ُ                                               لكن اإلشكاؿ عندما تعرب عن الكلمة بالزيادة عند أ ناس ال يفهموف معُب الزيادة، لكن إذا كنت تتكلم مع 

                                 ُ                 ، ال إشكاؿ ُب ذلك، لكن إذا كنت مع أ ناس من العامة أو علماء أو طلبة علم يعرفوف معُب الزائد ُب النحو
غّب عرب وتقوؿ زائد، ما أف ٚبشى أهنم ال يفهموف ما معُب الزائد، والزائد عند النحويوف ىو ما ٲبكن حذفو 
مع استقامة الكبلـ من دوف، أي بناء ا١بملة العربية ٲبكن، يتم من دونو، ىذا ىو الزائد ُب االصطبلح 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

يس معُب ذلك أنو لغو، ال، لو معُب حٌب ُب النحو لو معُب، كل ما قيل: ُب زائد. فمعناه النحوي، ول
                                 ً       التوكيد، أنت الكبلـ قد تأٌب بو ٦برد ا ىكذا.
ٌ        مثاؿ: ٧بمد  جاء، أو ٧بمد  قادـ.              ٌ          

                                                                        ً  أي أثبت القدـو حملمد، ٲبكن أف تعرب عن ىذا ا٤بعُب بتعابّب أخرى ال تضيف للمعُب شيئ ا.
ٌ   مثاؿ: ٧بمد  ق ا قادـ.         ً        ادـ، إف ٧بمد             

ا قادـ؟ أثبت القدـو حملمد، ىذا شيء. ً                                  ما ا٤بعُب إف ٧بمد                
ا لقادـ. ا قادـ، واهلل: إف ٧بمد  ً         مثاؿ: واهلل: إف ٧بمد                     ً                  

ما ا٤بعُب اإلٝبايل؟ إثبات القدـو حملمد، ما ُب شيء جديد، ما سوى ىذا ا٤بعُب يسمونو زائد، 
ىو زائد ُب ا١بملة، فالزائد ىو الذي ال يأٌب ٗبعُب جديد، والزيادة للتأكيد، أي إف، ىذا حرؼ توكيد، و 

ٖببلؼ اللفظ ا٤بؤسس، واللفظ ا٤بؤسس ىو الذي ال يفهم معُب إال بذكره، ىذا ليس بزائد وإ٭با مؤسس، 
وىذا الكبلـ ال يقاؿ فقط ُب ا٢بروؼ، حٌب ُب الكلمات، حٌب ُب األ٠باء قد يقاؿ عنها ذلك، لو قلت ُب 

                                         ً                              ثنا عشر. تعرؼ ماذا؟ ما تعرؼ، حٌب أقوؿ: رغيف ا. فرغيف كلمة مؤسسة ال ٲبكن أف التمييز: عندي ا
: عدد الشهور اثنا عشر. ماذا؟ شهر ا، ىذه كلمة مؤسسة أـ كلمة زائدة؟                            ً                                ً                                 نستغُب عنها، لكن لو قلت مثبل 

        ً    سموف رغيف ا  ىذه كلمة زائدة، قولنا: زائدة. ليس معُب ذلك أهنا لغو، ىذا بالتأكيد أهنا أكدت ا٤بعُب، في
                      ً                                                                         كلمة مؤسسة، ويسموف شهر ا للتأكيد، ٛبييز للتأكيد، للتأكيد أي ا٤بعُب معروؼ قبلو ما فيو زيادة، ٍب جاءت 
لتؤكد ا٤بعُب ا٤بعروؼ، أما ا٤بؤسس فهو الذي يأٌب ٗبعُب جديد ال يعرؼ إال بلفظو، وكذلك ُب ا٢بروؼ قد 

ً                               يأت  ٗبعُب أبد ا؟ ال، جاء بتأكيد ا٤بعُب السابق.نقل: إنو جائز. ٗبعُب أنو مل يأت ٗبعُب جديد، أي مل         ِ     
 ... س:

أي أقسم  [،ٔ}ال أُْقِسُم بِيَػْوـِ اْلِقَياَمِة{ ]القيامة: على قوؿ ا١بمهور: إف الػ )ال( ىنا زائدة، جػ: 
بيـو القيامة، ىذا ما يعنيو النحويوف، أف ا٤بعُب اإلٝبايل للجملة ال ٰبتاج إليها، فيمكن أف تقوؿ: إهنا ىنا 
زائدة.... ٤باذا ليس فيو زيادة؟ ليس فيو زيادة على معناؾ، ليس على ا٤بعُب ا٤بصطلح عليو عند النحويْب، 

       ً                             ً                 وجل شيئ ا، أي البشر ما زادوا عليو شيئ ا، ٧بفوظ، حفظو عز  ليس فيو زيادة، أي ما يزيد على ما أنزلو اهلل عز
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 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                    ً                          ً                                      وجل، فلم يزد فيو على ما أنزلو اهلل شيئ ا، ومل ينقص ٩با أنزلو اهلل شيئ ا، فالبل ىنا موجودة ُب القرآف وأنز٥با عز 
ُب وىو وجل، لكن بناء ا١بملة ٰبتاج إليها أـ يستغِب عنها؟ يستغِب عنها ا٤بعُب اإلٝبايل، لكن ٥با مع

                                 ُ                                                              التأكيد، فلهذا إذا كنت تتكلم مع أ ناس يعرفوف معُب الزيادة عند النحويْب ما ُب إشكاؿ أف تقوؿ: زيادة. 
                                                                                       ُ    ألف الزائد عند النحويْب ىو الذي ال يأٌب ٗبعُب جديد، وإ٭با يؤكد ا٤بعُب السابق، وإف كنت تتكلم مع أ ناس 

ئد. ال ألف كلمة زائد خطأ، ولكن ألف أفهمهم رٗبا ال ال يفهموف معُب الزيادة، ىنا ينبغي إنك ما تقوؿ: زا
تتحمل ذلك، وىذا من ٙبديث الناس ٗبا يعرفوف، بل أف بعض النحويوف قد يقوؿ: لغو. ىذا موجود  

، }ى ل  م ن  خ ال ق  غ يػ ر  الل و { ]فاطر:  ُ      ِ          كاصطبلح عند ا٤بتقدمْب، يقوؿ: من ُب مثبل   ْ َ   ٍ  ِ  َ   ْ  ِ  ْ  َ [، يقوؿ: من ىنا لغو. ٖ                                  ً   
د، فهذه اصطبلحات، فإذا اصطلح على شيء فاإلنساف ٰباسب على مصطلحو، إذا كاف اصطبلح، أي زائ

ٍ           يتكلم ُب كبلـ علمي مع علماء ومع طلبة علم، أما إذا كاف يتكلم مع أ ناس غّب عارفْب، فحينئذ  ينبغي أف                     ُ                                                              
 ٰبدث الناس ٗبا يعرفوف.

 ...س:
الذي أعرؼ،.. ُب أقواؿ أخرى ُب اآلية، ففي  ، ىذا[ٔ}ال أُْقِسُم بِيَػْوـِ اْلِقَياَمِة{ ]القيامة:  جـ:

 التفسّب ٘بد فيها أقواؿ.
 ... س:
                                           ُ                                  ىذا األفضل مع غّب العارفْب، إذا كنت تتكلم مع أ ناس ال يعرفوف األفضل أال تقوؿ: زائد.  جـ:

لكن مع العارفْب، مع العلماء ُب كتب، ُب الكتب ُب ا٤بتخصصة ُب ىذا األمر، ىذا اصطبلحهم، ال 
ُب ذلك، وما زاؿ العلماء منذ القدـ يقولوف ذلك، حٌب كبار العلماء من النحويْب واللغويْب إشكاؿ 

 ا٤بتقدمْب وا٤بتأخرين، وعلماء الشرع ا٤بتقدمْب وا٤بتأخرين ما زالوا يقولوف من دوف إنكار.
 ...س:
: قلم ٧بمد. أضفت  جـ: ماذا إىل                                                      ً                ال، أنت ماذا إىل ماذا، دعنا ُب مثاؿ أوضح، عندما نقوؿ مثبل 

ماذا؟ أضفت القلم إىل ٧بمد، إذا قلت: قلمي. أضفت ماذا إىل ماذا؟ أضفت القلم إليك، إي إىل ياء 
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ا٤بتكلم، و٫بن قلنا: االسم ا٤بضاؼ... ىذا ا٤بعُب الواضح،... ال، تقصد يعِب أف الياء أدخلت أو ألصقت 
 أضفت القلم إىل ٧بمد. باالسم، ال، ليس ىذا معُب اإلضافة، معُب اإلضافة، قلم ٧بمد، أنك

 ...س:
ال خبلؼ أف ا٢بروؼ العربية تسع وعشروف، لكن ُب التعليم من باب التسهيل فقط، وإال ال  جـ:

خبلؼ أف ا٥بمزة غّب األلف، ا٥بمزة حرؼ، واأللف حرؼ،... طريقة التعليم ٚبتلف، بعضهم ٯبعل األلف 
ً                     وا٥بمزة ُب التعليم حرف ا واحد ا، وىذا ا٤بنتشر اآلف ُب                                  ً      ً        التعليم، فيجعلوف ا٥بمزة واأللف حرف ا واحد ا، لكن                     ً     

ا٤بتقدمْب كانوا يفصلوف بينهما، ا٥بمزة حرؼ مستقل، واأللف حرؼ مستقل، وىذا ما ُب إشكاؿ فيو،... ُب 
طريقة التعليم... ال شك أف ا٥بمزة غّب األلف، ما حد قاؿ: إف ا٥بمزة ىي األلف. ا٥بمزة غّب األلف، ىذا 

لكن ُب طريقة التعليم بعضهم يقوؿ: التفريق بينهم قد يصعب األمر على الطالب،  حرؼ وىذا حرؼ،
٪بعلهم حرؼ واحد. ىذه طريقة تعليم نعود فيها إىل الَببويوف، أيهما أفضل، نفعل كذا أو نفعل كذا؟ وإال 

 هنما حرفاف.أٮبا حرفاف، ال شك 
  أعلم.واهلل
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 ٚاجمللس: 
هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحيم، وا٢بمد 

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

فالسبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكم ُب الدرس السابع من دروس شرح األزىرية، 
ٍ    جامع الراجحي ُب حي ا١بزيرة، ُب ليلة ا٢بادي والعشرين، ُب شهر ذي القعدة من سنة سبع  و  عشرين                                                                           

 وأربعمائة وألف.
كنا قد تكلمنا ُب الدرس األخّب على طريقة اإلعراب، ورأينا أف لئلعراب أركاف ثبلثة، ينبغي أف 
، وىذه األركاف تقـو على مقدمات وقواعد مرعية، ذكرنا أغلبها فيما                              ً                                                              يؤتى هبا لكي يكوف اإلعراب كامبل 

الثبلثة على معرفة أقساـ الكلمة، االسم، والفعل، سبق ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب، فيعتمد اإلعراب بأركانو 
وا٢برؼ، ويعتمد على معرفة ا٤بعرب وا٤ببِب من الكلمات، ويعتمد على معرفة أنواع اإلعراب، أي األحكاـ 
             َ                                                                                اإلعرابية، وعبلـ  تدخل؟ ويعتمد على معرفة العبلمات اإلعرابية، وأنواعها من حيث األصالة والفرعية، ومن 

ً                            قدير، ويعتمد أيض ا على ما يبُب عليو ا٤ببِب، ويعتمد أيض ا على معرفة ا٤بصطلحات ا٣باصة حيث الظهور والت                                   ً                
با٤بعرب، وا٤بصطلحات ا٣باصة با٤ببِب، ىذه ا٤بقدمات ىي الٍب تكلمنا فيها من قبل ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب، 

 راب ثبلثة:فبجمعها وترتيبها وتنظيمها يسهل علينا اإلعراب بأركانو الثبلثة، وأركاف اإلع
الركن األوؿ: أف تذكر نوع الكلمة أو موقعها ُب ا١بملة. وُب ىذا الركن خيارات؛ ألف الكلمة إما أف 
، أو حرف ا، فتبْب حينئذ  نوعها، وإما أف تكوف الكلمة ا٠ب ا، فتبْب موقعها ُب ا١بملة، فهذا الركن  ٍ                               ً                                   تكوف فعبل              ً        ً        

 األوؿ ٖبياريو. 
الركن الثاين: أف تبْب ا٢بكم اإلعرايب للكلمة. وا٢بكم اإلعرايب للكلمة كما عرفنا ال ٱبلو من ٟبسة 
، أو ليس ٥با حكم إعرايب، واألحكاـ  أشياء: إما أف يكوف حكم الكلمة الرفع، أو النصب، أو ا١بر، أو ا١بـز

ن لنا ُب ىذا الركن إال تسع ٥با مصطلحات خاصة من حيث ا٤بعرب وا٤ببِب، فإذا راعينا كل ذلك مل يك
. وذلك مع ا٤بعرب من األ٠باء والفعل  خيارات، أما أف نقوؿ: مرفوع، أو منصوب، أو ٦برور، أو ٦بزـو
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. وذلك مع ا٤ببِب من األ٠باء  ا٤بضارع، وإما أف نقوؿ: ُب ٧بل رفع، ُب ٧بل نصب، ُب ٧بل جر، ُب ٧بل جـز
 اإلعراب. وذلك مع ا٤باضي واألمر وا٢برؼ. والفعل ا٤بضارع، وأما أف نقوؿ: ال ٧بل لو من

الركن الثالث: بياف ا٢بركة. وعرفنا من قبل أف ا٢بركة قد تكوف حركة إعراب، أو حركة بناء تبْب كل 
ً                                                                                 ذلك، وعرفنا أيض ا أف الركن الثالث مرتبط بالركن الثاين، فمٌب ما قولت: مرفوع، أو منصوب، أو ٦برور، أو                

. قلت ُب الركن الثال ث: وعبلمة إعرابو كذا، مرفوع وعبلمة رفعو، منصوب وعبلمة نصبو، ٦برور وعبلمة ٦بزـو
جره، ٦بزـو وعبلمة جزمو كذا. ٕبسب عبلمات اإلعراب ا٤بختلفة، وإف قلت ُب الثاين: ُب ٧بل رفع، أو 
، أو ال ٧بل لو من اإلعراب. قلت ُب الثالث: مبِب على كذا، مبِب على  نصب، أو جر، أو جر، أو جـز

لضم، على الفتح، على الكسر، على السكوف، على حذؼ حرؼ العلة. أي ُب ٧بل رفع مبِب على كذا، ا
وُب ٧بل نصب مبِب على كذا، وُب ٧بل جر مبِب على كذا، وُب ٧بل جـز مبِب على كذا، وال ٧بل لو من 

 اإلعراب مبِب على كذا، خيارات ٧بددة معينة ُب طريقة اإلعراب.
اهنا الثبلثة ٲبكن أف نستفيد أشياء كثّبة، وأف نرتب ىذه الطريقة بأذىاننا على ومن ىذه الطريقة بأرك

عدة إشكاؿ، كل طالب يرتبها ٗبا يناسبو، وكنت قد رتبتها على أكثر من طريقة ٍب بقيت على ىذه الطريقة، 
، فيمكن أف                                  ً                                                أي ٲبكن أف نرتب طريقة اإلعراب ترتيب ا آخر بعد أف فهمناىا اآلف، قد تكوف أسهل عند بعضنا

 نقسم الكلمات قسمْب:
القسم األوؿ: ا٤باضي واألمر وا٢برؼ. فهذه الثبلثة إعراهبا ثابت ما يتغّب، فلهذا ٙبفظ إعراهبا 

 وتسَبيح منها، فإذا أردت أف تعرب ىذه الثبلثة إعراهبا ثابت، على ثبلثة أركاف:
ٍ                    الركن األوؿ: تذكر نوعها. تقوؿ: فعل ماض  أو أمر أو حرؼ كذا.                                      

 لركن الثاين: أف تبْب حكمها اإلعرايب. وىي ليس ٥با حكم إعرايب فتقوؿ: ال ٧بل ٥با من اإلعراب.ا
                                     ً                                                    الركن الثالث: نبْب حركة بنائها. ألهنا ٝبيع ا مبنية، تقوؿ: مبنية على حركة آخرىا، إال األمر فَباعي 

 فيو ما ذكرناه من قبل أنو يبُب على ستة أشياء.
، ٍب بعد ذلك أسقطها من ا٢بساب، ال تلتفت فهذه الثبلثة إعراهبا ثاب                  ً      ً                                     ت اضبط إعراهبا ضبط ا كامبل 

إليها؛ ألف إعراهبا ثابت ٧بفوظ، ما ٰبتاج إىل أف تنظر ما قبلها وما بعدىا، والعوامل الداخلة عليها، فإعراهبا 
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ألشياء، ما                             ً        ً                                         ثابت، أي لو كنت ُب اختبار مثبل  ٯبب وجوب ا أف ٙبصل على الدرجة الكاملة ُب إعراب ىذه ا
 ٙبتاج إىل اجتهاد وإىل فهم.

، وا٢بكم اإلعرايب: ال [: }أَنْػَعْم{ٚ}ال ِذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم{ ]الفاٙبة: مثاؿ:  ٍ                   : النوع: فعل ماض                 
: }َعَلى{٧بل لو من اإلعراب، وحركة البناء: مبِب على السكوف أو على الفتح ا٤بقدر، ثابت ما يتغّب، و 

 كم: ال ٧بل لو من اإلعراب، وا٢بركة: مبِب على السكوف، ثابت.النوع: حرؼ جر، وا٢ب
 والفعل ا٤باضي واألمر وا٢بروؼ ذكرىا كثّب ُب الكبلـ، ومع ذلك إعراهبا ثابت ما يتغّب. 

                                                                    ً             القسم الثاين: االسم وا٤بضارع. ا٤بشكلة ُب اإلعراب ُب االسم وا٤بضارع فنجعلهما مع ا ُب اإلعراب، 
ا٤بضارع أقل بكثّب من االسم؛ ألف ا٤بضارع ما لو إال ثبلث حاالت واضحة، ُب  مع أف ا٤بشكلة ُب الفعل

.  الرفع والنصب وا١بـز
                                 ً                                             ولذلك يكوف االسم وا٤بضارع إعراهبما مع ا، ٮبا اللذاف ٰبتجاف إىل االنتباه من الطالب عند 

ٍ                            ئذ  العوامل اإلعرابية الداخلة،                               ً       ً     ً     ً                     إعراهبما؛ ألف إعراهبما قد يتغّب رفع ا ونصب ا وجر ا وجزم ا، فبل بد أف تعرؼ حين  
ٍ                                                                                       فحينئذ  ٬بضع ا٤بضارع واالسم لطريقة اإلعراب الٍب ذكرناىا قبل قليل، فإف كاف مضارع نذكر النوع، ونبدأ       

 إعراب االسم بذكر موقعو ُب ا١بملة.
بعد أف تبينت طريقة اإلعراب بإذف اهلل، وىي مع ذلك ٙبتاج إىل كثرة مراف كغّبىا من األمور 

الٍب ٙبتاج من الطالب أف يكثر ا٤براف عليها؛ لكي يعتاد عليها، وتسهل عليو؛ ألهنا فيها عدة  العلمية
خيارات، وأكثر خيارات اإلعراب ليست بصعبة، أنا ال أقوؿ ذلك ألين متخصص ُب العربية، ال، ولكن من 

مر أسهل ٩با كنا نظن. التجربة مع الطبلب عندما ٯبدوف ُب ىذه األمور، يعودوف إلينا فيقولوف: وجدنا األ
وىو كذلك، ُب أكثر اإلعراب أسهل ٩با تظنوف، نعم بعض األمور ٙبتاج إىل انتباه وجد ومعرفة العوامل و٫بو 
ذلك، لكن ىذه أمور قليلة ٲبكن أف ٙبصرىا، وٙبصر جهدؾ فيها، ما تبعثر ا١بهد ُب كل اإلعراب، أكثر 

 ً                                              ٮب ا، وٙبصر ٮبك ُب أشياء معينة ٙباوؿ أف تركز عليها ُب اإلعراب ٲبكن أف تتقنو وترتاح منو، ما تلقي لو 
 .-إف شاء اهلل تعاىل-ا٤بستقبل لكي تتغلب على ضعفك فيها وينتهي األمر بعد ذلك 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وبعد أف ذكرنا أركاف اإلعراب نريد أف ننبو على بعض األمور الٍب ٰبسن التنبيو عليها ُب طريقة 
 اإلعراب، وىي مذكورة ُب ا٤بوطأ ُب آخره:

التنبيو األوؿ: ىذه الوريقات خاصة بإعراب ا٤بفردات دوف ا١بمل. كل ما قلناه ىو خاص بإعراب 
 ا٤بفردات دوف إعراب ا١بمل، ا١بمل قد يكوف ٥با إعراب؛ ألهنا نوعاف:

 األوؿ: ٝبل عبل إعراب ٥با.
 الثاين: ٝبل ٥با ٧بل إعرايب.

ا٤بفردات؛ وأٮبلنا إعراب ا١بمل ليس ألنو  فهذه األوراؽ وما ذكرناه ُب طريقة اإلعراب خاص بإعراب
ليس مهم، ولكن ا٤براد ُب ىذه الرسالة التدرج، أف يضبط الطالب أوؿ الطريق، يضبط قواعد العلم األوىل 

يتقن أغلب اإلعراب يستطيع بعد ذلك أف يبِب  -إف شاء اهلل تعاىل-ويتقنها، فإذا ضبطها وأتقنها وبذلك 
ا، عنده القاعدة اآلف، ٲبكن أف يبِب عليها، فا٤بشكلة أف ما عنده ضائع، تسألو،                    ً      ً على ىذه القواعد شيئ ا فشيئ  

يقوؿ: أنا ضعيف ُب اإلعراب، ضعيف ُب النحو، ما أعرؼ شيء. طب أخربنا أنت ضعيف ُب أي باب ُب 
اإلعراب؟ ما ا٤بشكلة عندؾ؟ ما يدري، لكن الذي عنده قواعد معينة ضبطها، ٍب يعرؼ نفسو أنو ضعيف ُب 
أشياء معينة يستطيع أف يعاِب نفسو؛ ألنو قد عرؼ مكمن الضعف وا٤برض عنده، فأنت إذا أتقنت ىذه 
، ٍب أتقنتها، تستطيع بعد أف تتوسع، وأف تطلب ما مل تتقن                                        ً                                                     القواعد، إذا عرؼ أف ىذه ىي القواعد أصبل 

 ف اهلل تعاىل.                                    ً      ً                          بعد ذلك، وأف تبِب على ىذه القواعد شيئ ا فشيئ ا حٌب يكتمل عندؾ البناء بإذ
التنبيو الثاين: ىذه الوريقات تبْب طريقة اإلعراب العامة. أي أغلب اإلعراب، أغلب الكلمات 
العربية ٚبضع ٥بذه الطريقة الٍب ذكرناىا، وىناؾ استثناءات قليلة الورود، أغلفت ذكرىا خوؼ التشويش على 

ى بعض ا٣ببلفات النحوية، نعم قد يكوف ذىن الطالب، نعم ىناؾ استثناءات ُب كتب النحو ا٤بفصلة، أو عل
ىناؾ ما ٱبالف ما قلناه، لكن ىذا يأٌب ُب التفصيل وُب الدراسة ا٤بتوسعة، ومن األمثلة على ذلك، ٫بن قلنا 
 . : الفعل ا٤باضي دائم ا ال ٧بل لو من اإلعراب، ليس لو حكم إعرايب، ال رفع وال نصب وال جر وال جـز ً                                                                   مثبل                   ً   

ً         ً         ختلف فيها النحويوف، فأثبت بعضهم للفعل ا٤باضي فيها حكم ا إعرابي ا، مسألة نعم، لكن ىناؾ مسألة ا                                                    
وذلك ُب باب الشرط، ُب أدوات الشرط، إذا قيل: من ٯبتهد ينجح. ٯبتهد: فعل مضارع ٦بزـو ٗبن، فعل 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الشرط، وينجح: جواب الشرط فعل مضارع ٦بزـو ٗبن، ما ُب إشكاؿ، مضارع، مضارع، فإذا أتى فعل 
؟ وأين الشرط م ، أين فعل الشرط اجملزـو ، و٪بح: فعل ماض  ِ                             اضي ا فقلت: من اجتهد ٪بح. اجتهد: فعل ماض                ِ                                   ً   

؟ ألف أداة الشرط ٘بـز فعلْب مضارعْب، من أداة شرط ٘بـز فعلْب مضارعْب، اجتهد:  جواب الشرط اجملزـو
، فبعض النحويْب قالوا: إف فعل الشرط ا١بملة. ٝبلة اجتهد ىو، فجعلوىا  ٍ                                                                 فعل ماض  من ا١بمل الٍب ٥با       

حكم إعرايب، قالوا: فعل الشرط ا١بملة من الفعل والفاعل. نقوؿ: وا١بملة من الفعل والفاعل جواب الشرط 
. ىذا خبلؼ، قد ٱبالف حينئذ   ؛ ألهنا ٝبلة. وبعضهم قاؿ: بل الفعل ا٤باضي نفسو ُب ٧بل جـز ٍ  ُب ٧بل جـز                                                                                   

. نعم قد يكوف، لكن ىذه خبلفات نادرة الورود وعلى من قلناه عند من قاؿ: إف ا٤باضي ىنا لو حكم إعرايب
 أقواؿ لبعض النحويْب.

مثاؿ آخر: اسم الفعل، أ٠باء األفعاؿ تكلمنا عليها من قبل، ىي أ٠باء معينة ٠باعية ٧بددة 
٧بصورة، مثل: ىيهات، وصو، ومو، و٫بو ذلك، كيف يعرب اسم الفعل؟ تقوؿ: ىيهات النجاح على 

اح، النجاح: فاعل؛ ألف ىيهات اسم فعل يعمل عمل فعلو، لكن ىيهات نفسها ما ا٤بهمل. أي بعد النج
 إعراهبا؟ ىناؾ أقواؿ للنحويْب:

ا النجاح من -وىو ا٤بشهور–القوؿ األوؿ  ً             : أنو مفعوؿ مطلق لفعل من ا٤بعُب. كأنك قلت: بعد بعد                                                 
ٍ  ا٤بهمل. ىذا قوؿ ا١بمهور، ما فيو إشكاؿ حينئذ .                                          

 القوؿ الثاين: 
                                            ً                              لثالث: إف اسم الفعل ىنا ال ٧بل لو من اإلعراب ٞببل  على الفعل الذي ٗبعناه. أي ٗبعُب القوؿ ا

ٍ         بعد، وبعده ماض  ال ٧بل لو من اإلعراب، فقالوا: اسم الفعل حينئذ ال ٧بل لو من اإلعراب. فحينئذ  أثبتوا                                                                       ِ              
إعرايب. وىذا عن خبلفات    ً                                                              ا٠ب ا ال ٧بل لو من اإلعراب، و٫بن قلنا: إف االسم وا٤بضارع ال بد ٥بما من حكم

            ً                                                                                قد تأٌب أحيان ا وٚبالف ىذه القواعد العامة الٍب ذكرناىا، لكن ضبط الطالب ىذه القواعد، ٲبكن بعد ذلك 
 أف ٰبصل ما يشاء من التفصيبلت، ويعرؼ كيف يوافقها مع ىذه القواعد العاملة الٍب درسناىا من قبل.

حو مبادئو. واضح أف ىذه الطريقة تعتمد على قواعد التنبيو الثالث: ىذه الوريقات ٤بن شدا من الن
ً                                    معينة شرحناىا ٫بن، طيب شرحناىا على أف الطبلب يفهموف أيض ا مبادئ النحو، أي ما شرحنا الفاعل،                                                      



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ونائب الفاعل، وا٤بفاعيل، وا٢باؿ، والتمييز، إ٤باحة سريعة، لكن ال بد أف يعرؼ الطالب النحو، ىذه قواعد 
ب، لكن النحو، يسموهنما فروع النحو أو مواقع الكلمة ُب ا١بملة كا٤ببتدأ وا٣برب، كاف النحو وقواعد اإلعرا

وأخواهتا، وإف وأخواهتا، وظن وأخواهتا، والفاعل، ونائب الفاعل، وا٤بفاعيل ا٣بمسة، وا٢باؿ، والتمييز، و 
كوف ملم هبذه األشياء لكي ا٤بستثُب، والتوابع، إىل آخره، ىذا ٰبتاج إىل دارسة مستقلة، فالطالب ال بد أف ي

يستفيد هبذه الرسالة ويضبط اإلعراب بأركانو الثبلثة، أي أف ا٤ببتدئ بالنحو لو قرأ ىذه الرسالة ما يستطيع 
أف يضبط النحو هبا، لكن لو درس اآلجرومية، ٍب بعد ذلك درسها، بإذف اهلل يستفيد؛ ألف اآلجرومية 

ً                                           ضعيف جد ا، وىذه الرسالة تكمل ما ٫بتاج إليو ُب طريقة ستعطيو مبادئ النحو، وجانب اإلعراب فيها        
 اإلعراب.

التنبيو الرابع: أنو إذا جاءت الكلمة على األصل ُب باهبا، فليس من الواجب أف ينص على ذلك، 
وإذا جاءت الكلمة على خبلؼ األصل ُب باهبا، فيجب أف ينص على ذلك ُب اإلعراب. ومن ىنا نعرؼ 

ً                                       الباب، الذي ينبو عليو النحويْب دائم ا، إذا جاءت الكلمة على أصلها، مل ٯبب أف أٮبية معرفة األصل ُب                                   
تنص على ذلك ُب اإلعراب، وإف جاءت الكلمة على خبلؼ األصل ُب الباب ٯبب أف تنبو على ذلك ُب 
: لو أردنا أف نعرب الفعل  ً                              ً                         اإلعراب، ولذلك صور وأمثلة، سنأخذ بعض ا منها؛ لتتضح القاعدة، أي مثبل                                    
، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب  ٍ                          ذىب، ماذا نقوؿ ُب الفعل ذىب؟ يكتمل اإلعراب بقولنا: ذىب: فعل ماض                                                              
ِ                                                                      على الفتح. ذىب فعل ماض  تاـ أـ ناقص؟ الناقص أي باب كاف وأخواهتا وكاد وأخواهتا، مبِب للمعلـو أـ                       

، ىل ُب اإلعراب ٯبب أف تقوؿ ُب ذىب: فعل ما ؟. ما مبِب للمجهوؿ؟ مبِب للمعلـو ض، تاـ، مبِب للمعلـو
ٍ   ٯبب، لكن لو قلت، كاف اإلعراب صحيح ا، ىذه زيادات صحيحة، لكن لو قلت: أعرب: ذىب ٗبحمد .                                                 ً                               
، مبِب للمجهوؿ. فإف مل تقل: مبِب للمجهوؿ ُب اإلعراب. كاف ُب إعرابك  ٍ                                                              ٯبب أف تقوؿ: فعل ماض                    

ُ                                     نقص؛ ٤باذا؟ ألف ذ ىب على خبلؼ األصل، فيجب أف تذكر ذلك ُب                               ً اإلعراب، وإذا أردت أف تعرب مثبل                
ٍ                                كاف، أو أصبح ٧بمد  فرح ا، فكاف وأصبح ٯبب أف تقوؿ: فعل ماض  ناقص أو ناسخ. فإف مل تقل: ناقص                                   ً     ٌ                
ً                                                           أو ناسخ. كاف إعرابك ناقص ا وتؤاخذ على ذلك؛ ألف الفعل ىنا جاء على غّب األصل؛ ألف األصل ُب                         

 .                ً                 ً         الفعل أف يكوف تام ا، وأف يكوف مبني ا للمعلـو



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ                                                           مثاؿ آخر: جاء ٧بمد . ٧بمد : فاعل، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، الضمة ىنا ظاىرة، واألصل ُب       ٌ                 
عبلمات اإلعراب الظهور، فبل ٯبب أف نقوؿ: وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة. ال ٯبب؛ ألف ا٢بركة ىنا جاءت 

ً           على األصل، ولو قلت: وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة. كاف كبلمك صحيح ا، أو قلت: الظاىرة على آخره.                                                           
 ىذه كلها اجتهادات صحيحة، ما ُب إشكاؿ.

مثاؿ آخر: جاء موسى. موسى: فاعل، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة ا٤بقدرة، ٯبب أف تقوؿ: 
ا٤بقدرة. ألف كوف عبلمة اإلعراب مقدرة، على خبلؼ األصل، ولو مل تقل: مقدرة. لكاف خطأ ُب اإلعراب، 

 ضمة على موسى، ٯبب أف تقوؿ: ا٤بقدرة. ولو أكملت وقلت: منع من ألنك ستسأؿ أين الضمة؟ ما ُب
 ظهورىا التعذر ُب موسى. لكاف ذلك أفضل.

ٌ                                 مثاؿ آخر: جاء ٧بمد . ٧بمد : فاعل، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة.      ٌ                  
مثاؿ آخر: جاء أخوؾ. أخوؾ: فاعل، مرفوع، وعبلمة رفعو الواو، ىنا ٯبب أف تكمل وتبْب أف 

ىنا على خبلؼ األصل، فتقوؿ: وعبلمة رفعو الواو نيابة عن الضمة. وإف أكملت فقلت: عبلمة اإلعراب 
 ألنو من األ٠باء الستة. لكاف أفضل.

التنبيو ا٣بامس: أنك عرفت ٩با سبق أف الكلمة ا٤بعربة ال بد ٥با من حكم إعرايب، والكلمة ا٤ببنية قد 
الكلمات إما معربة وإما مبنية، عرفنا ذلك،  يكوف ٥با حكم إعرايب، ورٗبا ال يكوف ٥با حكم إعرايب.

والكلمات ا٤بعربة ىذه منحصرة ُب األ٠باء وا٤بضارع، والكلمات ا٤بعربة إما أف يكوف ٥با حكم الرفع أو 
النصب أو ا١بر أو ا١بـز أو ال ٧بل ٥با من اإلعراب، فالكلمات ا٤بعربة ال بد أف يكوف ٥با حكم إعرايب، إما 

؛ ألهنا أ٠باء ومضارع، واأل٠باء وا٤بضارع كما عرفنا ال بد أف يكوف ٥بما  رفع، أو نصب، أو جر، أو جـز
حكم إعرايب، والكلمات ا٤ببنية ُب اللغة العربية قد يكوف ٥با حكم إعرايب، ورٗبا ال يكوف ٥با حكم إعرايب، 

    ً        ً     ماضي ا أو أمر ا أو                                ً         ً                                 فيكوف ٥با حكم إعرايب إذا كانت ا٠ب ا أو مضارع ا، وال يكوف ٥با حكم إعرايب إذا كانت
ً                                                                                    حرف ا، وأيض ا أدركت ٩با سبق أف ركن اإلعراب الثالث مرتبط بالثاين، وىذا بيناه ُب طريقة اإلعراب، ولعلو        ً   

         ً  صار ظاىر ا.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

التنبيو السادس: أف ألركاف اإلعراب أوجو متصورة يستطيع ا٤بعرب أف ٰبصرىا. كل ركن من األركاف 
                 ً                                               ورقة لكتبتها حصر ا، ٍب إذا أردت أف تعرب أي كلمة ُب اللغة العربية لو أوجو ٧بصورة، لو أردت أف تكتبها ُب

ً                              تستطيع أف ٚبتار من كل ٦بموعة ا٣بيار الصحيح فيكوف إعرابك صحيح ا، وىذا كنا نشّب إليو ُب أثناء                                                          
 الشرح مرة بعد أخرى:

أف نقوؿ: فعل ماض،  الركن األوؿ: بياف النوع أو بياف ا٤بوقع ُب ا١بملة. وا٣بيارات ا٤بوجودة فيو: إما
أو فعل مضارع، أو فعل أمر، أو حرؼ كذا. ىذه أربع خيارات ٧بصورة، واالسم عندما تبْب موقعو ُب 
ا١بملة، ىو الذي فيو خيارات كثّبة فقط، ىذا ا٤بوطن الوحيد الذي لو خيارة كثّبة، مبتدأ، خرب، اسم إف، 

ٛبييز، مستثُب، بدؿ، معطوؼ، توكيد، لو  اسم كاف، خرب إف، خرب كاف، مفعوؿ بو، مفعوؿ معو، حاؿ،
 خيارات كثّبة، تبيْب موقع االسم من ا١بملة.

الركن الثاين: بياف ا٢بكم اإلعرايب. عرفنا أنو لو تسع خيارات فقط، وذكرناىا ُب أوؿ الدرس، فقط 
 تسع خيارات، ما ٲبكن أف ٚبرج عنها ُب بياف ا٢بكم اإلعرايب.

 ليس لك ُب ىذا الركن إال خياراف: الركن الثالث: بياف ا٢بركة. و 
 ا٣بيار األوؿ: إما أف تقوؿ: وعبلمة إعرابو كذا. 

 ا٣بيار الثاين: إما أف تقوؿ: مبِب على كذا. 
إف كانت ا٢بركة حركة إعراب، فتقوؿ: وعبلمة إعرابو كذا. ٕبسب اإلعراب، وإف كانت ا٢بركة حركة 

ٍ              ف أردت أف تربطها بالركن الثاين، فحينئذ  ٲبكن أف نفصل بناء فتقوؿ: مبِب على كذا. ما ُب خيار ثالث، وإ                                     
ونقوؿ: تسع خيارات. أي وعبلمة رفع، وعبلمة نصبو، وعبلمة جره، وعبلمة جزمو، ىذه أربع خيارات مع 
، وىكذا، تسع خيارات، وأنتم ٲبكن أف تضبطوىا هبذه الطريقة، أو تضبطوىا  مرفوع، منصوب، ٦برور، ٦بزـو

 هبذه الطريقة.
ذلك: كل اإلعراب لو خيارات قليلة ٧بصورة، سوى موطن واحد فقط، وىو موضع االسم ُب  فعلى

-ا١بملة، فهو الذي لو خيارات كثّبة، وىو الذي ٰبتاج منا إىل تركيز، وىو الذي سنجعل الفصل القادـ كلو 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

عن بياف مواقع االسم  بقية األزىرية سيكوف -إف شاء اهلل تعاىل-ُب بيانو، الفصل القادـ  -إف شاء اهلل تعاىل
 ُب ا١بملة، وُب األخّب نتكلم عن إعراب ا٤بضارع.

التنبيو السابع: كل ضمّب اتصل باسم فهو مضاؼ إليو ُب ٧بل جر. وُب قواعد كثّبة ٲبكن أف 
يستنبطها الطالب، لكثرة اإلعراب ٲبكن أف يستنبطها ٔبمع النظّب إىل النظّب، ومعرفة األماكن الٍب ٲبكن أف 

ً    ليها الكلمة، ومثاؿ ذلك، لو نظرنا إىل الضمائر، وما أدراؾ ما الضمائر، ورودىا ُب اللغة كثّب جد ا، تأٌب ع                                                                                        
ُب كل صفحة من ا٤بصحف، ما أظن صفحة من ا٤بصحف ٚبلو من عدد من الضمائر، ومع ذلك إعراهبا 

ضمائر متصلة للرفع، ٧بصور، كل الضمائر إعراهبا ٧بصور، ومن األمثلة على ذلك ضمائر الرفع ا٤بتصلة، فال
والضمائر ا٤بتصلة للنصب وا١بر، والضمائر ا٤بتصلة ا٤بشَبكة، ٍب عندؾ بعد ذلك، ضمائر منفصلة للرفع، 
وضمائر منفصلة للنصب، ىذه األنواع ا٤بوجودة، األنواع الٍب ٚبضع لئلعراب، ٟبسة، كل قسم لو ألفاظ 

: ضمائر الرفع معينة، وىذه األلفاظ ال ٚبرج عن ىذا اإلعراب، ضمائر ا                             ً              لرفع ما تأٌب إال ُب الرفع، فمثبل 
 ا٤بتصلة ٟبسة:

 األوؿ: تاء ا٤بتكلم. ذىبت.
 الثاين: ألف االثنْب. ذىبا. 

 الثالث: واو ا١بماعة. ذىبوا. 
 الرابع: ياء ا٤بخاطبة. اذىيب.

 ا٣بامس: نوف النسوة. اذىنب.
ً                          ىذه تسمى ضمائر الرفع ا٤بتصلة، وورودىا ُب الكبلـ كثّب جد ا، ومع ذلك ال ٚبرج عن ثبلثة                                                    
أعاريب، مهما رأيت واو ٝباعة أو ألف اثنْب، أو تاء متكلم، أو ياء ٨باطبة أو نوف نسوة، ال ٚبرج عن ثبلثة 

 أعاريب:
.                   ً اإلعراب األوؿ: فاعبل 

 اإلعراب الثاين: نائب فاعل. 
 ث: اسم للناسخ.اإلعراب الثال



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

والضمائر ا٣بمسة نسميها ضمائر الرفع ا٤بتصلة، أي ال يتصور أف تأٌب ُب العربية إال ُب ٧بل رفع، ال 
تأٌب ُب ٧بل نصب وال جر، فا٤برفوعات عرفناىا من قبل؛ فا٤برفوعات من األ٠باء؛ ألف الضمائر أ٠باء، عندؾ 

هتا، والفاعل، ونائب الفاعل، والتابع ٤برفوع، ىذه ا٤ببتدأ، وا٣برب، واسم كاف وأخواهتا، وخرب إف وأخوا
ا٤برفوعات ُب العربية، سبعة، فضمائر الرفع ا٤بتصلة ال ٲبكن أف تأٌب إال ُب ٧بل رفع، والرفع ُب العربية ُب سبعة 
مواضع، ىل يتصور ُب ىذه الضمائر أف تأٌب مبتدأ؟ ما يتصور؛ ألهنا ضمائر متصلة، أي ال بد أف تتصل 

ا، فبل ٲبكن أف تأٌب ُب البداية لتكوف مبتدأ، ال، إذف ما يتصور أف تكوف مبتدأ، فحينئذ ال يتصور بشيء قبله
          ً                                                                               أف تكوف خرب ا، سقط خياراف، وال يتصور أف تكوف تابعة، خيار ثالث، وال يتصور أف تكوف خرب لػ )إف(؛ 

، بقي لنا: الفاعل، ونائب ألف عملها ضعيف، ما تعمل إال ُب ا٤بتصل، وا٤بتصل هبا ا٠بها، وا٠بها منصوب
 الفاعل، واسم كاف فقط.

، أو نائب فاعل، أو اسم للناسخ،                                                     ً                               ا٣ببلصة: أف ىذه الضمائر ا٣بمسة ال تأٌب ُب العربية إال فاعبل 
 لكاف وأخواهتا.
 مٌب تكوف ىذه الضمائر نائب فاعل؟. س:
 إذا اتصلت بفعل مبِب للمجهوؿ. جـ:

         ُ                ُ      ما، أنت أ كرمت، الطالبات أ كرمن.            ُ                 ُ    مثاؿ: الرجل أ كرموا، الطالباف أ كر 
                      ً                                                             مٌب تكوف ىذه الضمائر ا٠ب ا للناسخ؟ وعندما نقوؿ: ناسخ. فإننا نريد باألفعاؿ الناسخة باب   س:

كاف وأخواهتا، وباب كاد وأخواهتا ا٤بسمى أفعاؿ ا٤بقاربة، ىذاف الباباف ٮبا األفعاؿ الناسخة، مٌب تكوف ىذه 
                 ً          الضمائر ا٣بمسة ا٠ب ا للناسخ؟.

 إذا اتصلت بفعل ناسخ، إذا اتصلت بكاف وأخواهتا، أو إذا اتصلت بكاد وأخواهتا. :جـ
مثاؿ: كانوا مؤمنْب، مل يكونوا مؤمنْب. الواو ىنا: اسم للناسخ، اسم لكاف، ُب ٧بل رفع، مبِب على 

 السكوف.
 مثاؿ: وما كادوا يفعلوف. واو ا١بماعة ُب كادوا: اسم كاد، ُب ٧بل رفع.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

؟.مٌب تكوف ى س:                 ً  ذه الضمائر فاعبل 
 فيما سوى ذلك، إذا مل تتصل بفعل مبِب للمجهوؿ، وال بفعل ناسخ، فإعراهبا فاعل. جـ:

ىذه الضمائر ا٣بمسة على كثرة ورودىا ضبطنا إعراهبا، وقد ضبطنا من قبل إعراب ا٤باضي واألمر 
 للمشكل.وا٢بروؼ، ستضبط األشياء، الذي تستطيع أف تضبطو اضبطو، لكي تتفرغ بعد ذلك 

ومن الضمائر: ضمائر متصلة خاصة بالنصب وا١بر، وىي ياء ا٤بتكلم، وكاؼ ا٣بطاؼ، وىاء 
الغيبة، ثبلثة ضمائر، عندما تراىا تعرؼ مباشرة أف إعراهبا إما نصب و إما جر، إذا رأيت ىذه الثبلثة فتعرؼ 

، ومٌب تكوف ُب ٧بل أف إعراهبا إما جر، ُب ٧بل جر، أو نصب، ُب ٧بل نصب، مٌب تكوف ُب ٧بل جر
ً                                             نصب؟ لو تأملتم حينما تعربوف ستجدوف أف ُب أشياء دائم ا إعراهبا شبو ثابت، سجلوا ىذه األشياء لتتخذوا                                                   

 منها قاعدة، ىذه الضمائر إذا اتصلت ٕبرؼ جر، فإعراهبا ُب ٧بل جر.
 مثاؿ: الكتاب يل، الكتاب لك، الكتاب لو. ُب ٧بل جر.

 .ولو اتصلت ىذه الضمائر باسم
 مثاؿ: كتايب، سيارتك، مسجدنا، نفوسهم، ربنا، نبينا، خايل.

إذا اتصلت ىذه الضمائر باسم فهي ُب ٧بل جر؛ ألهنا مضاؼ إليو، وىذه القاعدة الٍب أشرنا إليها 
 قبل قليل بقولنا: كل ضمّب اتصل باسم فالضمّب مضاؼ إليو، ُب ٧بل جر.

 .-وأخواهتا إف–وىذه الضمائر الثبلثة إذا اتصلت ٕبرؼ ناسخ 
 مثاؿ: إين، إنك، إنو، لعلو، لعلك، لعلي. 

 فهي ُب ٧بل نصب اسم ٥بذا ا٢برؼ الناسخ.
 وا٤بوقع األخّب ٥با، إذا اتصلت ىذه الضمائر الثبلثة بفعل.

 مثاؿ: أكرمِب، أىانك، أخذه، زارين، بنيتو.
                                      ً                      فهي ُب ٧بل نصب، على أهنا مفعوؿ بو، أو خرب ا إذا اتصلت بفعل ناسخ.

ا٥باء ُب يكنو: خرب لكاف، وا٠بها: مستَب تقديره  )إن يكنو فلن تسلط عليو(.مثاؿ: الشجاع كنو، 
 ىو، يعود البن صياد.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أي أف ىذه الضمائر الثبلثة على كثرة ورودىا إعراهبا ثابت، ياء ا٤بتكلم، كاؼ ا٣بطاب، ىاء الغيبة، 
 ما تأٌب إال ُب ٧بل نصب، وُب ٧بل جر.

 ر؟ ُب موضعْب: إذا اتصلت ٕبرؼ جر أو إذا اتصلت باسم.ومٌب تكوف ُب ٧بل ج
 ومٌب تكوف ُب ٧بل نثب؟ ُب موضعْب: إذا اتصلت ٕبرؼ ناسخ، وإذا اتصلت بفعل.

اآلف اضبطوا ىذه القواعد؛ لتضبطوا اإلعراب ويسهل عليكم، فكثرة ا٤براف بإذف اهلل تثبت ىذه 
 ا٤بعلومات.

كاف اإلعراب مرتبة. فأركاف اإلعراب الٍب ذكرناىا ىل ترتيبها التنبيو الثامن: أنو يستحن اإلتياف بأر 
ٍ                               ً                       ً                             ً   حينئذ  واجب أو مستحسن؟ أنا عندي شخصي ا أف ترتيبها مستحسن، طبع ا ما حد قاؿ: إف ترتيبها واجب ا.      
ً                                                  لكن عندي أنا أستحب للطالب أف يرتبها دائم ا ىذا الَبتيب؛ لكي ال يفوتو شيء من ىذه األركاف، ومع                                         

    ً                                              شيئ ا من ىذه األركاف على آخر فإعرابو صحيح ببل إشكاؿ.ذلك لو قدـ 
مثاؿ: ٪بح ىؤالء. ىؤالء: فاعل، ُب ٧بل رفع، مبِب على الكسر، ىذا بالَبتيب الصحيح، ولو قاؿ 
قائل: مبِب على الكسر، ُب ٧بل رفع، فاعل. أتى باألركاف كاملة، فإعرابو صحيح، لكن أنبو إىل أف اللفظ 

ٍ        الصحيح حينئذ  أف يقا ، فاعل . ما يقوؿ: ُب ٧بل رفع، فاعل. فيظن أف التقدير ُب ٧بل رفع             ٌ                                                     ؿ: ُب ٧بل رفع        ٍ           
، ال، ىي ُب ٧بل رفع فاعل ، أي فاعل ُب ٧بل رفع، ىو فاعل  ُب ٧بل رفع، ولو قاؿ آخر: ىؤالء: ُب  ٌ                                 فاعل                             ٌ                      ٍ    

عضهم ٧بل رفع، فاعل، مبِب على الكسر. صحيح، إذف فكيف ما رتبت ىذه األركاف فالَبتيب صحيح، وب
أنو يفرؽ بْب ا٤بعربات وا٤ببنيات، ففي ا٤بعربات يبدأ بالطريقة الٍب نذكرىا اآلف،  -وىذه طريقة مشهورة اآلف–

وُب ا٤ببنيات يبدأ با٢بركة، يبْب ا٢بركة، مبِب على الكسر ٍب يكمل، مبِب على الفتح، ٍب يكمل، أو يذكر نوع 
ىؤالء يقوؿ: اسم إشارة ٍب يكمل. أو إذا أراد أف يعرب  ا٤ببِب، يذكر نوع ا٤ببِب؛ ألنو  إذا أراد أف يعرب

 األ٠باء ا٤بوصولة، مثاؿ: ٪بح الذي ٯبتهد، فالذي يقوؿ: اسم موصوؿ. كل ذلك ال بأس بو
التنبيو التاسع: أنو ال مانع من الزيادة على أركاف اإلعراب ما ليس منها. أركاف اإلعراب ثبلثة، لو 

بأس أف يزيد ما يشاء، بشرط أف تكوف ىذه الزيادة صحيحة ال خاطئة، كما                       ً     أراد ا٤بعرب أف يزيد شيئ ا فبل 
قلنا قبل قليل: بعضهم اآلف يعرب ىؤالء ُب جاء ىؤالء، يقوؿ: ىؤالء: اسم إشارة فاعل، ُب ٧بل رفع، مبِب 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

نبْب على الكسر. زاد اسم إشارة، ال بأس، مع أنو ليس ُب اإلعراب، اسم إشارة ىذا بياف للنوع، واالسم ال 
 نوعو ُب اإلعراب، لكن لو بْب نوعو ال بأس.

ٌ                             مثاؿ: جاء ٧بمد . ٧بمد: علم، وىو فاعل، ال بأس.              
 أو يقوؿ: اسم موصوؿ. أو إذا أراد أف يعرب الضمائر.

 مثاؿ: أنا مسلم. يقوؿ: أنا: ضمّب منفصل، مبتدأ، ُب ٧بل رفع، مبِب على السكوف. 
ٍب يكمل، أو الكاؼ: ضمّب متصل للمخاطب، ٍب  مثاؿ: أكرمتك. التاء: ضمّب متصل للمتكلم،

 يكمل اإلعراب.
كل ذلك صحيح؛ ألهنا زيادات صحيحة، لكن إذا أضفت زيادة خاطئة فستحاسب عليها، قلت: 
اسم إشارة. وىو اسم موصوؿ، أو قلت: ا٤بتكلم. وىو ا٤بخاطب أو ٫بو ذلك، ستحاسب عليو؛ ألنو خطأ  

 كشفت عنو، فستحاسب عليو.
 تنبيو األخّب فيما يتعلق بطريقة اإلعراب.ىذه ىو ال

 األسئلة:
 ...س:
واو ا١بماعة، ألف االثنْب، تاء ا٤بتكلم، نوف النسوة، ياء ا٤بخاطبة، ٟبسة ضمائر تسمى ضمائر  جـ:

، أو نائب فاعل، أو اسم للناسخ على التفصيل السابق، فتكوف                                        ً                                                        الرفع ا٤بتصلة، ال تكوف ُب العربية إال فاعبل 
                                 ً                                                     ذىبوا، ويذىبوف، واذىبوا، وتكوف ا٠ب ا للناسخ ُب كونوا، وكانوا، ويكونوف، وتكوف نائب فاعل ُب     ً   فاعبل  ُب 

      ُ       مثل: أ كرموا.
 ...س:
ظنوا، الواو فاعل؛ ألف ظن قبل أف تعمل ُب مفعوليها ٙبتاج إىل فاعل، ظن نعم من النواسخ،  جـ:

، أو ال تعمل ُب اسم وخرب ككاف، وكاد،  فكاد ٙبتاج إىل اسم وخرب، فكاف وأخواهتا،                   ً                                  ولكنها ال ترفع فاعبل 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وكاد وأخواهتا ترفع االسم وتنصب ا٣برب، لكن ظن وأخواهتا تعمل ُب ا١بملة اال٠بية ا٤ببتدأ وا٣برب، ولكنها 
 تنصبهما، تنصب ا٤ببتدأ وتنصب ا٣برب، وقبل أف تنصب ا٤ببتدأ وا٣برب ٙبتاج إىل فاعل.

ىنا، ال بد أف تأٌب بظن ٍب فاعل من عندؾ، ٍب تأٌب  مثاؿ: العلم نافع. لو أردنا أف ندخل ظن
َ     ً          بالعلم نافع منصوب على أنو مفعوؿ أو وثاين، فتقوؿ: ظن ٧بمد  العلم  نافع ا، أو ظننت  العلم  نافع ا. فهي ُب        ُ           ً     َ       ٌ                                                      

 ذلك ٙبتاج إىل فاعل.
 ما إعراب إهنم؟. س:
ه، ال ٧بل لو من لو قلنا: إهنم ٦بتهدوف. إف: حرؼ ناسخ مؤكد ينصب ا٠بو ويرفع خرب  جـ:

 اإلعراب، مبِب على الفتح، أين اسم إف؟ ىل ىو ا٥باء فقط ُب إهنم، أـ ٦بموع ىم؟ على قولْب: 
                                                                 ً       ً           القوؿ األوؿ: إف الضمّب ىو ا٥باء فقط. وىو قوؿ احملققْب وٝباىّب النحويْب قدٲب ا وحديث ا، وىذا ىو 

تقوؿ: إهنم. فيقولوف: اسم إف ا٥باء، وا٥باء اسم                        ً                           ا٢بق، ٍب بعد ذلك تضيف حرف ا ٤بعُب التثنية أو ٤بعُب ا١بمع ف
إف ُب ٧بل نصب، مبِب الضم. وا٤بيم يقولوف: حرؼ ٝبع. حرؼ، إذف يعرب إعراب ا٢بروؼ، حرؼ ٝبع ال 

 ٧بل لو من اإلعراب مبِب على السكوف.
   ً   لمي ا،                                                                              ً  القوؿ الثاين: إف الضمّب ىو ٦بموعهم. والذي يظهر واهلل أعلم أنو قوؿ تعليمي، وليس قوال  ع

 فعلى ذلك يقولوف: إف: حرؼ ناسخ، وىم: اسم إف ُب ٧بل نصب، مبِب على السكوف.
فأنت إذا أعربت اإلعراب األوؿ أو الثاين ال بأس بو؛ ألنك متبع فيهما لسابقْب، لكن ينبغي أف 

 تعلم أف التحقيق ُب ا٤بسألة أف الضمّب ىو ا٥باء فقط.
 ...س:
ألف ورودىا نائب فاعل أقل، ٥بذا حصرت القليل، أي حصرىا ُب الناسخ وا٤ببِب للمجهوؿ  جـ:

                                ً                                                          ٩بكن، ألنو ٧بصور، تقوؿ: إهنا تكوف ا٠ب ا للناسخ إذا اتصلت بناسخ، وتكوف نائب فاعل، إذا اتصلت بفعل 
، ال نريد أف ٫بصر، فنقوؿ: وتكوف     ً          فاعبل  فيما سوى                                                ً                             مبِب للمجهوؿ. ىاتاف ا٢بالتاف قليلتاف، وتكوف فاعبل 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                ً                                                   ذلك. أي أفعاؿ كثّبة، أي تكوف فاعبل  إذا اتصلت بفعل غّب ناسخ وغّب مبِب للمجهوؿ فقط من أجل 
 تقليل العبارات.

 إذا اتصلت الضمائر ا٣باصة با١بر والنصب بفعل؟.  س:
                             ً                                               ىي ُب ٧بل نصب، إما مفعوؿ أو خرب ا للناسخ، إذا اتصلت بفعل ناسخ فهي خرب، مثل: كنو. جـ:

مثاؿ: البطل كنو. فاسم كن ضمّب مستَب تقديره ىو يعود إىل البطل، وىو ا٣برب، واسم الناسخ يعود 
إليك، إىل ا٤بخاطب، كن أنت البطل، فأنت ا٤بخاطب، وخربؾ البطل، ٍب نقدـ ونقوؿ: البطل كنو. فا٥باء 

 تعود إىل ا٣برب، ما تعود إىل االسم، أما االسم مستَب.
 ...س:
فعلى  [،ٖٙ}ِإْف َىَذاِف َلَساِحرَاِف{ ]طو: اءة أيب عمرو البصري، أما على قراءتنا،            إف  على قر  جـ:

: مبتدأ وخرب، لكن على قراءة }َىَذاِف َلَساِحرَاِف{ىنا مهملة، و  }ِإْف{قراءتنا ال إشكاؿ، قراءة حفص؛ ألف 
ة ليس ىذا مكاهنا، ولشيخ       ٍ                                                              أيب عمرو  البصري، إف  ىذاف لساحراف، ىذا جاء باإلشكاؿ، ولتخرٯبو أوجو كثّب 

 اإلسبلـ ابن تيمية رسالة خاصة ُب ٚبرٯبها، ٲبكن أف تعودوا إليها، مطبوعة مستقلة، وموجودة ُب الفتاوى.
 ...س:
: أي مبلقوف، ٝبع مذكر سامل، [: }مُّبلَُقوا{ٜٕٗ}ال ِذيَن َيظُنُّوَف أَنػ ُهم مُّبلَُقوا الل ِو{ ]البقرة:  جـ:

ة، ٍب حذؼ ُب اإلضافة، واإلضافة ٙبذؼ التنوين من ا٤بفرد، والنوف من ا٤بثُب وا١بمع، واهلل: لفظ ا١ببلل
ٍ                               فحينئذ  سنحذؼ النوف من مبلقوف، فتكوف:  ، وأف: تنصب اسم، وترفع خربىا، وا٠بها: }أَنػ ُهم مُّبلَُقوا الل ِو{     

فعو الواو؛ ألنو ٝبع مذكر سامل، ا٥باء أو ىم كما جاء عند احملققْب، وخربىا: مبلقوا، خر أف مرفوع، وعبلمة ر 
 وىو مضاؼ ولفظ ا١ببللة اهلل: مضاؼ إليو ٦برور، وعبلمة جره الكسرة.

 ...س:
اسم الفاعل الذي توافرت فيو الشروط إعمالو جائز، ال واجب، أي ٯبوز أف يعمل، فتنصب جـ: 

ظنوف أهنم مبلقوف اهلل. مفعولو بو، وٯبوز أف يضاؼ إىل معمولو، فمن حيث اللغة ٯبوز أف تقوؿ: الذين ي



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ                                                                        فا٤بعُب حينئذ  على كبلمك، الذين يظنوف أهنم يبلقوف اهلل، فاهلل: مفعوؿ بو ٤ببلقوا؛ ألهنا عملت عمل            
يبلقوف، وٯبوز اإلضافة؛ ألف اإلعماؿ جائز ليس بواجب، فإذا أضفت تقوؿ: مبلقوا اهلل. كاآلية، وىذا يقاؿ 

فرت فيو شروط العمل، فإعمالو جائز، ٯبوز أف تعملو وٯبوز ُب كل اسم فاعل عامل، أي كل اسم فاعل توا
 أف تضيفو.

 ...س:
كذلك ُب ا٤بثُب، اإلضافة ٙبذؼ التنوين من ا٤بفرد، وٙبذؼ النوف ا٤بثُب وا١بمع؛ ألف النوف ُب جـ: 

 ا٤بثُب وا١بمع يقابل التنوين ُب ا٤بفرد.
ً      مثاؿ: ىذاف ا٤بكرما زيد . األصل: ىذاف ا٤بكرماف زيد ا، أي                         ٍ ً            ىذاف اللذاف يكرماف زيد ا، ىذا على                                            

ٍ  اإلعماؿ، فإذا أضفت تقوؿ: ىذاف ا٤بكرما زيد .                                        
 ...س:
نعم بقية الضمائر كلها إعراهبا ٧بصور، كل الضمائر إعراهبا ٧بصور، ٫بن فقط مثلنا بضمائر جـ: 

صب وا١بر وىو نا، الرفع، ٍب مثلنا بالضمائر ا٤بتصلة ا٣باصة بالنصب وا١بر، وىناؾ ضمّب يأٌب ُب الرفع والن
وىذا ىو الذي ليس لو موضع ثابت؛ ألنو يأٌب ُب ٧بل رفع، وُب ٧بل نصب، وُب ٧بل جر، فمٌب يكوف ُب 
٧بل جر؟ إذا اتصل ٕبرؼ جر، مثل: لنا، أو اتصل باسم، مثل: كتابنا، ربنا، ومٌب يكوف ُب ٧بل نصب؟ إذا 

 اتصل ٕبرؼ ناسخ.
 مثاؿ: إننا، لعلنا.

 فع أو نصب؟ إذا اتصل بفعل، إذا اتصل بفعل قد يكوف ُب ٧بل رفع.ومٌب يكوف ُب ٧بل ر 
َ  مثاؿ: أكرمنا زيد ا، تعلمنا العلم .                ً                 

 وقد يكوف ُب ٧بل نصب مفعوؿ بو.
ٌ                       مثاؿ: زيد  أكرمنا، ا٤بدرس علمنا.           



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أي إذا اتصلت ٕبرؼ جر، حكمها ا١بر، حرؼ ناسخ، ُب ٧بل نصب، اتصلت باسم، ُب ٧بل 
 ف ُب ٧بل رفع أو ُب ٧بل نصب.جر، اتصلت بفعل، قد تكو 

ً                                                                    والضمائر ا٤بنفصلة أيض ا ٧بصورة؛ ألف بعضها للرفع، وبعضها للنصب، فالضمائر ا٤بنفصلة للرفع، أنا                     
، وأنتما، وأنتم، وأنًب، وىو وفروعها: ىي، وٮبا،  ِ                                              وأنت وىو وفروعهن، وأنا فرعها ٫بن، وأنت وفروعها: أنت                                                   

   ً                                              ضمّب ا بالتفصيل، وباإلٝباؿ ثبلثة؛ ألهنا أنا، وأنت، وىو،  وىم، و ىن، ىذا كم ضمّب اآلف؟ اثنا عشر
والباقي فروع، ا٤بهم ىذه الضمائر االثنا عشر كلها ال تكوف إال ُب ٧بل رفع، فلهذا نقوؿ: ضمائر الرفع 
ا٤بنفصلة، ما تكوف إال ُب ٧بل رفع، فهذه قد تكوف مبتدأ؛ ألهنا منفصلة، فلهذا تأٌب ُب أوؿ الكبلـ، قد 

 بتدأ.تكوف م
 مثاؿ: أنا مسلم.

 .             ً                ً  وقد تكوف خرب ا، وقد تكوف فاعبل 
 مثاؿ: ما ٪بح إال أنا.

لكن ما تكوف مفعوؿ بو، وما تكوف ُب ٧بل نصب، كل ا٤بنصوبات، وما تكوف ُب ٧بل جر، وما 
ً                                      تتصل ٕبرؼ جر، وال تتصل باسم، وضمائر النسب ا٤بتصلة أيض ا ىي بالتفصيل اثنا عشر وباألٝباؿ واحد،                                                   

 أيا، وتصل بو حرؼ يبْب التكلم وا٣بطاب والغيبة.وىو 
 مثاؿ: إياي، وإياؾ، وإياه. وفروعهن.

                           ً                                                      فإذا فرعتهن ٘بد اثنا عشر ضمّب ا، وىذه الضمائر كلها ال تكوف إال ُب ٧بل نصب مفعوؿ بو، لكن 
، وال تكوف ُب ٧بل جر، فإف ىذه األشياء ً                                  ً                                 ما تكوف أبد ا ُب ٧بل رفع، ما تقع مبتدأ، وال فاعبل  ٲبكن أف            

 تستفيد منها لكي تقلل ا٣بيارات ُب ىذا الباب.
ُب ىذا الفصل؛ ألننا قد انتهينا ٕبمد اهلل  -إف شاء اهلل-وبالنسبة ٥بذا الدرس، ىو الدرس األخّب 

٩با أردنا أف نشرحو من األزىرية، فشرحنا ُب األزىرية اآلف األبواب الرئيسة أو ا٤بقدمات، باب الكبلـ 
مواضع االسم ُب ا١بملة، أي  سنتكلم على -إف شاء اهلل-والكلمة، وباب ا٤بعرب وا٤ببِب، والفصل القادـ 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

إف -نبدأ من الفاعل ونائب الفاعل، وا٤ببتدأ، وا٣برب، والنواسخ، ٍب ُب األخّب ندرس إعراب الفعل ا٤بضارع 
 .-شاء اهلل تعاىل

 واهلل أعلم.
  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٛاجمللس: 
م، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحي

 أصحابو أٝبعْب.و 
 أما بعد،.

، و٫بمد اهلل سبحانو وتعاىل على أف ٝبعنا مرة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكمفالسبلـ عليكم ورٞبة 
أخرى ُب ٦بلس من ٦بالس العلم، نتدارس فيو ونشرح كتاب ا٤بقدمة األزىرية ُب علم العربية للشيخ خالد بن 

ٍ                                          العاشر سنة ٟبس  وتسعمائة، و٫بن ُب ىذا ا٤بكاف الطاىر ُب جامع عبد اهلل األزىري، ا٤بتوَب ُب أوؿ القرف              
ٍ                   الراجحي ُب حي ا١بزيرة ُب مدينة الرياض، ُب ليلة الثامن من شهر صفر، من سنة ٜباف  وعشرين وأربعمائة                                                                         

 وألف، ُب الدرس األوؿ بعد العودة لشرح ىذا الكتاب، وىو الدرس الثامن.
 نوعاف: ذكرنا وتعرفوف أف األحكاـ النحوية 

 النوع األوؿ: األحكاـ اإلفرادية. أي أحكاـ الكلمة ا٤بفردة ُب حالة اإلفراد.
 النوع الثاين: الَبكيبية. أي أحكاـ الكلمة ُب حالة الَبكيب.

والكلمات العربية ال ٚبرج عن ىاتْب ا٢بالتْب، إما أف تكوف كلمة ُب حالة اإلفراد، أي مل تسبك ُب  
 وإ٭با ٦برد كلمة مفردة.ٝبلة، مل تدخل ُب ترتيب، 

 مثاؿ: عن، باب، خرج.
، نأخذ كلمة باب، ما أحكامها                                                        ً                            ىذه كلمات، ُب حالة اإلفراد ٥با أحكاـ، فنستطيع أف نقوؿ مثبل 
ُب حالة اإلفراد؟ ما األحكاـ الٍب تستطيع أف تستبينها من كلمة باب؟ أي وىي ىكذا ُب حالة اإلفراد قبل 

             ً                                                أف ٘بد ٥با أحكام ا؟ نعم، ٲبكن أف نعرؼ نوعها، فهي اسم، إذف فمعرفة أف توضع ُب ا١بملة، ىل تستطيع 
 األ٠باء من األفعاؿ من ا٢بروؼ ىذا حكم إفرادي؛ ألنك تعرفو من الكلمة وىي ُب حالة اإلفراد.

 مثاؿ: باب. 
ً                          نكرة أـ معرفة أـ ما تعرؼ؟ نكرة، إذف فالتعريف والتنكّب أيض ا حكم ا إفرادي، والباب معرب أـ       ً                                                        

 ب؟ معرب، حكم إفرادي، وىكذا.مرك



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فاألحكاـ الٍب تكوف للكلمة ُب حالة اإلفراد تسميها باألحكاـ اإلفرادية، أي أحكاـ الكلمة ُب 
حالة اإلفراد، أي قبل أف توضع ُب ٝبلة، قبل أف تدخل ُب تركيب، وىذه الكلمات نفسها إذا أخذهتا 

ٍ                        ً   كبلـ، أو تركيب. معاف  متقاربة، فإذا سبكنا كبلم ا                            ً                   ووضعتها ُب ٝبلة، سبكت منها كبلم ا، نقوؿ: ٝبلة، أو                     
 من ىذه الكلمات.

 مثاؿ: انفتح الباب.
                   ً                    ً                                               اآلف صارت العبارة كبلم ا، أي ٝبلة، أي تركيب ا، والباب ىنا لو أحكاـ كثّبة، فكونو معرفة، حكمو 

لرفع، والرفع إفرادي؛ ألنك تعرفو من دوف تركيب، فهذا حكم إفرادي، لكن الرفع، ما حكم الباب ىنا؟ ا
والنصب وا١بر وا١بـز أحكاـ إفرادية أـ تركيبية؟ انظر ىل تستطيع أف تستبينها وتعرفها من الكلمة وىي مفردة 
دوف تركيب؟ أي لو قلت لك: باب. فقط، تعرؼ ما حكمها اإلعرايب؟ ما تعرؼ، لكن مٌب اكتسبت 

هذا ا٢بكم حكم تركييب ما تكتسبو الكلمة ىذا ا٢بكم؟ ما اكتسبتو إال بعدما دخلت ُب تركيب، إذف ف
الكلمة إال بعد الَبكيب، فالباب: فاعل، وانفتح: فعل، والفاعل حكم تركييب؛ ألنك ال تعرفو إال بعدما تكوف 

 الكلمة ُب تركيب، أي ٝبلة وكبلـ.
إذف فاألحكاـ الَبكيبية ما ىي؟ األحكاـ الَبكيبية ىي الٍب تكتسبها الكلمة بعدما تدخل ُب ٝبلة، 

نقوؿ: ُب كبلـ، أو ُب تركيب. الكلمة نفسها ٥با أحكاـ ُب حالة اإلفراد، فإذا دخلت ُب كبلـ، دخلت  أو
                                ً                                                    ُب ٝبلة، دخلت ُب تركيب، اكتسبت أحكام ا جديدة، ىذه األحكاـ ا١بديدة الٍب تكتسبها بعد دخو٥با ُب 

ىل ىذين النوعْب: األحكاـ                                                               ً   الَبكيب نسميها باألحكاـ الَبكيبية، وأكثر النحويْب يقسموف النحو نظر ا إ
                                                               ً                             اإلفرادية، واألحكاـ الَبكيبية، أغلب النحويْب ىكذا، يقسموف النحو نظر ا ٥بذه ا٤بسألة، وٲبكن أف ٱبتلفوف 
ُب الَبتيب، لكن أكثرىم يراعي ىذا األمر، أي التفريق بْب األحكاـ اإلفرادية، واألحكاـ الَبكيبية، فأغلبهم 

إلفرادية؛ ألهنا األصل، ىي بنية الكلمة، بعدما نعرؼ كل كلمة ماذا ٥با من يبدؤوف بالكبلـ على األحكاـ ا
أحكاـ ُب حالة اإلفراد، كل كلمة وحدىا، ضع ىنا كلمة، وىناؾ كلمة، ونعرؼ أحكامها، فإذا انتهينا ٪بمع 

ة ىذه الكلمات مع بعض، ونسبكها ُب ٝبلة، فتستجد ٥با أحكاـ، فندرس ىذه األحكاـ ا١بديدة، ىذا طريق



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

منطقية مقبولة، وىذا الذي فعلو كثّب من النحويْب ومنهم شيخنا خالد األزىري ُب ىذا الكتاب، فو قسم  
 كتابو قسمْب: 

القسم األوؿ: تكلم فيو على كثّب من األحكاـ اإلفرادية. وىو الذي شرحناه من قبل، كل ما قلناه 
الكلمة، وأقساـ الكلمة، وانقسامها إىل اسم              ً                                        من قبل كاف كبلم ا على األحكاـ اإلفرادية، ما يتعلق بتعريف 

وفعل وحرؼ، ٍب تكلم بعد ذلك على عبلمات كل قسم، وتكلم بعد ذلك على باب ا٤بعرب وا٤ببِب، كل 
 ذلك أحكاـ إفرادية.

القسم الثاين: يتكلم فيو الشيخ خالد على األحكاـ الَبكيبية. ونبدأ مستعينْب باهلل بالبدء ُب ىذا 
 باب الفاعل. القسم، ابتداء من

اآلف عرفنا الفرؽ بْب األحكاـ اإلفرادية الٍب انتهينا منها، واألحكاـ الَبكيبية الٍب سيتكلم عليها، 
األحكاـ الَبكيبية مثل: الفاعل، ونائب الفاعل، وا٤بفاعيل ا٣بمسة، وا٤ببتدأ وا٣برب، وا٢باؿ، والتمييز، والتوابع، 

 إىل آخره.
الَبكيبية نريد أف ننظر نظرة إٝبالية على ىذه األحكاـ الَبكيبية، نريد وقبل أف نتكلم على األحكاـ 

أف ننظر نظرة عليا، كما يقولوف: مسح عاـ لؤلحكاـ الَبكيبية. نتبْب أٮبها، والكتب العريضة فيها، قبل أف 
ً        ً    نبدأ بالكبلـ على تفاصيلها، وىذا أمر يفيد الطالب كثّب ا، أف يفهم ا٤بسألة فهم ا إٝبالي ا، ق ً   بل أف يفهما فهم ا                                                   ً                                   

       ً  تفصيلي ا.
واألحكاـ الَبكيبية عرفنا أهنا تتعلق با١بملة، فاألحكاـ الَبكيبية ال تكتسبها الكلمة إال بعدما تنسبك 
ُب ا١بملة، عندما نقوؿ: ٝبلة. أي كبلـ؛ ألف الكبلـ كما عرفناه من قبل ىو اللفظ ا٤بفيد، مٌب يكوف اللفظ 

ً                          مفيد ا؟ ما معُب مفيد؟ درسنا  ذل ك من قبل، مفيد أي الذي يفيد فائدة تامة، وا٤براد بالفائدة التامة أي    
 الفائدة الٍب ٰبسن السكوت عليها، وىذا ال يكوف إال ُب ا١بمل.

إذف: فاألحكاـ الَبكيبة تدور على ا١بمل، وا١بمل ُب اللغة العربية نوعاف: ا٠بية وفعلية، وىذا من 
ها إال ٝبلة واحدة، وىي اال٠بية، ويقل فيها ا١بمل الفعلية كاإل٪بليزية ثراء العربية؛ ألف أغلب العا٤بية ليس في

: أحبك.  ، اإل٪بليزية ال تكاد تبدأ بفعل إال ُب أساليب قليلة، أي ما تستطيع ُب اإل٪بليزية أف تقوؿ مثبل     ً                                                                                  ً        مثبل 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا٤بساعد، ٍب تأٌب  ال بد أف تقوؿ: أنا أكوف أحبك. فأنا: ىذا االسم ال بد أف تبدأ بو، وأكوف: يسمونو الفعل
با٤بعُب الذي تريده أحبك، أما ُب اللغة العربية فاألمر واسع، ٲبكن أف تقوؿ: أنا أحبك، أحبك، ىي ٙببك، 
ما أحب إال إياؾ. لك أف تتفنن ُب كبلمك ٕبسب ا٤بعُب الدقيق الذي تريده، وإف أردت أف ٚبتصر تقوؿ: 

 ٕبسب ا٤بعُب الدقيق الذي تريد. أحبك. تستطيع أف تطيل وأف تقصر وأف تقدـ وأف تؤخر
إذف: فاللغة العربية فيها ٝبلتاف: ا٠بية وفعلية، نبدأ با١بملة اال٠بية، فندرس األحكاـ الَبكيبية ُب 
ا١بملة اال٠بية، ما األحكاـ الَبكيبية فيها؟ كذا وكذا وكذا، وا٢بمد هلل عرفناىا وانتهينا منها، ننتقل بعد ذلك 

.إىل ا١بملة الفعلية، ماذ                                                        ً ا فيها من أحكاـ تركيبة؟ كذا وكذا وكذا، نعرفها فقط إٝباال 
ً   وتعرفوف أف ا١بملة اال٠بية ىي ا١بملة الٍب تبدأ باسم حقيقة أو حكم ا.                                                           

 مثاؿ: ٧بمد جالس على الكرسي. ىذا على ا٢بقيقة.
. ىذا على ا٢بكم، فعلى الكرسي: جار و٦برور، و٧بلو التأخّب،  ٌ                                                      مثاؿ: على الكرسي ٧بمد  جالس       ٌ                    
ٌ       لكن قدمتو لغرض ببلغي، والتقدًن والتأخّب باب واسع ُب العربية، لكن تركيب ا١بملة األصلي ٧بمد  جالس                                                                                   

 على الكرسي.
 ألف أوؿ ا١بملة ُب ىاتْب ا١بملتْب ٧بمد.

ُ  مثاؿ: اهلل ربنا، ٧بمد نبينا، ٧بمد  نبينا، ٧بمد  كرًن، العلم  نافع .      ُ            ٌ            ٌ                              
 كل ىذه ٝبل ا٠بية.

اصة با١بملة اال٠بية؟ وعندما أقوؿ: ا٣باصة. أي الٍب تأٌب با١بملة اال٠بية وما األحكاـ النحوية ا٣ب
أصالة، ما األحكاـ األصلية النحوية الٍب تكوف للجملة اال٠بية؟ وإف شئتم أف أطرح السؤاؿ بصورة أخرى 

فوف أف ٥با يكوف فيها أوضح، أقوؿ: ا١بملة اال٠بية تأٌب ُب اللغة العربية على كم صورة؟ ا١بملة اال٠بية تعر 
 ركنْب: ا٤ببتدأ وا٣برب، وإف شئت كما يقوؿ الببلغيوف: ا٤بسند وا٤بسند إليو. 

مثاؿ: ٧بمد قائم. ٧بمد: مبتدأ، وقائم: خرب، وإف شئت تقوؿ: مسند ومسند إليو، أسندت القياـ 
 إىل ٧بمد، إذف ٧بمد مسند إليو، والقياـ مسند.

 من ركنْب: ىذه ا١بملة اال٠بية ُب اللغة العربية، تتكوف



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٜٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 األوؿ: ا٤ببتدأ. وىو ا٤بسند إليو.
 الثاين: ا٣برب. وىو ا٤بسند.

ا١بملة اال٠بية الٍب تتكوف من ركنْب: مسند، ومسند إليو، تأٌب ُب اللغة العربية على كم صورة؟ ُب 
أٌب على كم                                              ً       ً      ً      ً                القرآف الكرًن، ُب ا٢بديث الشريف، ُب كبلـ العرب قدٲب ا وحديث ا، شعر ا ونثر ا، ا١بملة اال٠بية ت

صورة، ومن ىذه الصور نعرؼ كم ٥با من حكم؟ حصر ىذه األمور ال تظنوه من الَبؼ العلمي، بالعكس 
ىو من أقوى ما يضبط العلم عند الطالب، عندما يضبط ىذه الصور، أي ىذه رؤوس األقبلـ كما يقولوف، 

أحكاـ جزئية كثّبة تتناثر عليك،  اضبطها، فإذا ضبطتها اضبط ماذا هبا من أحكاـ، تضبط ا٤بسألة، أما تأخذ
ً                      ستغلبك الكثرة، مهما كاف الكثرة تغلب القوة والشجاعة، مهما كنت جاد ا و٦بتهد ا وٕبافظة قوية الكثرة        ً                                                                
ً                                                    ستغلبك، والعلـو ما شاء اهلل مسائلها كثّبة جد ا، فعليك بأصو٥با وضوابطها لتضبط العلم، فأقوؿ: ا١بملة                                          

ية إال صورتاف. مهما فتشت وٕبثت ُب الكبلـ العريب مل ٘بد ا١بمل اال٠بية إال اال٠بية ليس ٥با ُب اللغة العرب
 على صورتْب: 

 الصورة األوىل: أف تأٌب ا١بملة اال٠بية على صورهتا البسيطة األصلية. أي غّب مسبوقة بناسخ.
 مثاؿ: اهلل عظيم، ٧بمد رسوؿ، العلم نافع.

ملة بعد ذلك ٗبا تشاء، فا١بملة اآلف اكتملت من وكل ىذه ا١بمل مبتدأ وخرب، وٲبكن أف تكمل ا١ب
 ا٤ببتدأ وا٣برب، ٲبكن أف تكملها ٗبا تشاء.

 مثاؿ: ٧بمد رسوؿ من اهلل. ىذه تكملة للجملة، فا١بملة انتهت ٗبحمد رسوؿ.
 ىذه الصورة األوىل، ونسميها الصورة األصلية أو البسيط.

 اسخ. الصورة الثانية: أف تأٌب ا١بملة اال٠بية مسبوقة بن
ٌ                                                                  مثاؿ: إف اهلل عظيم . إف: حرؼ يفيد التوكيد، ومعُب إف اهلل عظيم، أسندت العظمة إىل اهلل، وىل                 
ىناؾ معُب آخر؟ فالصورة األصلية اهلل عظيم، أسندت العظمة إىل اهلل، يعِب أف ا٤بسند وا٤بسند إليو شيء 

رة جاءت ُب الصورة غّب األصلية، لكن واحد ما يتغّب؛ ألهنا ٝبلة ا٠بية، مرة جاءت ُب الصورة األصلية، وم
ا٤بسند وا٤بسند إليو ُب ا١بملة اال٠بية مهما كانت شيء واحد، فنقوؿ: اهلل العظيم. اهلل: مبتدأ وعظيم: خرب، 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٜٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وإف اهلل عظيم: إف: حرؼ يفيد التوكيد، واهلل: ىو ا٤بسند إليو، وعظيم: ا٤بسند، أو كما يقوؿ بعض 
: أصلو ا٤ببتدأ، وعظيم: أصلو خرب ا٤ببتدأ. فا٤بعُب كلو يدور على قضية النحويوف: إف: حرؼ توكيد، واهلل

 واحدة.
س: ما النواسخ الٍب تسبق ا١بملة اال٠بية؟ وعندما أسأؿ عن النواسخ اآلف ٫بن ُب جانب الضوابط، 
لسنا ُب جانب العد أو جانب التفصيل، ٫بن ُب جانب الضبط اإلٝبايل، نريد ضوابط عامة، ما نريد 

 صيل، ما تقويل: كاف، وصار، وأصبح. وتعد يل بالتفصيل، نريد أشياء إٝبالية.تفا
 جػ: ثبلثة، إذا أردت أف تستبينها من طريق الضبط ال من طريق التفصيل:

 النوع األوؿ: ما يرفع ا٤ببتدأ وينصب ا٣برب. ككاف.
ً                                                  مثاؿ: كاف اهلل عظيم ا. كاف: ناسخ، يرفع ا٤ببتدأ، أي يرفع ما كاف مبتدأ،  أو تقوؿ: يرفع ا٤بسند إليو.                 

ً                             ً                                    ا٤بعُب واحد، وعظيم ا: نصب ا٣برب، أي نصب ما كاف خرب ا وإال فهو ىنا خرب كاف، أو تقوؿ: ينصب                 
 ا٤بسند.

                 ً  ، ويرفع ما كاف خرب ا -ا٤بسند إليو–النوع الثاين: ما ينصب ا٤ببتدأ ويرفع ا٣برب. ينصب ما كاف متبدأ 
 مثل: إف. -ا٤بسند–

 .                ٌ مثاؿ: إف اهلل عظيم  
 النوع الثالث: ما ينصب ا٤ببتدأ وينصب ا٣برب. مثل: ظن، وعلم، ورأى.

ً        مثاؿ: علمت اهلل عظيم ا. علم: فعل، والتاء: فاعل، واهلل: ىذا ا٤ببتدأ، ا٤بسند إليو، وعظيم ا: ىذا                                                               ً                  
 ا٣برب، ا٤بسند، وانتصب ىنا؛ ألهنما جاء بعد الناسخ علم.

ال٠بية، ا١بملة اال٠بية ُب اللغة العربية ما تأٌب إىل على ىذا كل ما يتعلق باألحكاـ النحوية با١بملة ا
صورتْب، إما أف تأٌب بسيطة، أي غّب مسبوقة بناسخ، أو أف تأٌب مسبوقة بناسخ، فإف سبقت بناسخ 

 فالنواسخ ثبلثة، وقد ذكرناىا من قبل، وُب ىذا أسئلة:
دخلنا ُب تفصيل أكثر، ضبطنا اآلف السؤاؿ األوؿ: ما النواسخ الٍب ترفع ا٤ببتدأ وتنصب ا٣برب؟ اآلف 
، ما النواسخ الٍب ترفع ا٤ببتدأ وتنصب ا٣برب؟.                            ً                                        ا٤بسألة، نريد أف نتأمل قليبل 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً   ا١بواب: باب كاف وأخواهتا، مثل: كاف وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وأمسى، إىل آخره، وأيض ا                                                                               
ا، أفعاؿ ا٤بقاربة كذلك، مثل كاف         ً                                                     يشمل باب ا آخر، النواسخ الٍب ترفع ا٤ببتدأ وتنصب ا٣برب، وكاد وأخواهت

 وأخواهتا، ترفع ا٤ببتدأ وتنصب ا٣برب.
ٌ        مثاؿ: كاد ٧بمد  ينجح. ٧بمد : ا٠بها مرفوع، وينجح: خربىا، ُب ٧بل نصب، واألصل ٧بمد  ينجح،                                                ٌ           ٌ             

 مبتدأ وخرب، ٍب دخل عليو الناسخ كاد.
ً                                                       وأيض ا ما وأخواهتا، ما ا٢بجازية، ما، وال، والت، وإف العامبلت عمل  ليس.    

، فاألصل مبتدأ وخرب، ىذا: مبتدأ، وبشر : خرب، ولو أدخلنا ما  ٌ                     مثاؿ: ما ىذا بشر ا. ىذا بشر                                     ٌ          ً                
                    ً  ا٢بجازية، ما ىذا بشر ا.

 إذف: فهذا ىو الناسخ األوؿ الذي يرفع ا٤ببتدأ وينصب ا٣برب، ويشمل ثبلثة أبواب:
 الباب األوؿ: كاف وأخواهتا.
 الباب الثاين: كاد وأخواهتا.

 ثالث: ما وأخواهتا.الباب ال
الناسخ الثاين: يدخل على ا١بملة اال٠بية فينصب ا٤ببتدأ ويرفع ا٣برب. أي يعمل عكس عمل الناسخ 
األوؿ، ويشمل إف وأخواهتا: إف، وأف، وكأف، ولكن، ولعل، وليت، ويشمل باب آخر وىو باب ال النافية 

 للجنس، فهي تعمل عمل إف، تنصب ا٠بها، وترفع خربىا.
              ٌ                               ٌ                            طالب علم مذموـ . طالب علم: ا٠بها ا٤بنصوب، ومذموـ : خربىا مرفوع، مثل إف، لكن مثاؿ: ال

 ا٠بها قد يكوف مرة منصوب، ومرة مبِب على الفتح.
 إذف: النوع الثاين من النواسخ وىي الٍب تنصب ا٤ببتدأ وترفع ا٣برب تشمل ُب النحو بابْب:

 الباب األوؿ: إف وأخواهتا.
 النافية للجنس.الباب الثاين: ال 

الناسخ الثالث: ينصب ا٤ببتدأ وا٣برب. ويشمل من أبواب النحو باب ظن وأخواهتا فقط، وىي أفعاؿ 
 القلوب وأفعاؿ التصيّب، مثل: ظن، وعلم، ورأى، و٫بو ذلك.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

السؤاؿ الثاين: ىذه النواسخ اآلف من حيث العلم، رأينا أف عملها ال يتجاوز الرفع والنصب، فاألوؿ 
نصب، والثاين ينصب فّبفع، والثالث ينصب وينصب، بقي: يرفع فّبفع، أين ىذا القسم؟ ىذه الصورة يرفع في

 األصلية البسيطة للجملة اال٠بية من ا٤ببتدأ وا٣برب، الصورة األصلية ٥با أقوى األحكاـ.
ٌ   مثاؿ: اهلل عظم .              

فس، فلهذا أخذت جاءت ا١بملة اال٠بية على أصلها، فلهذا تفردت بأقوى األحكاـ، ما ُب منا
أفضل األحكاـ، رفع ورفع، رفعت رأس ا٤ببتدأ، ورأس ا٣برب، فيما بعد جاءت كاف وأخواهتا، ودخلت على 
ً                                                ا١بملة اال٠بية، ماذا ستفعل؟ تريد عمبل  جديد ا، فلو بقي العمل كالعمل السابق ما يصّب ٥با شخصية      ً                                 

لكي تقـو بعمل خاص هبا، فلهذا بالفعل صار  مستقلة، فأراد أف تغّب العمل، فأخذت الرفع، والثاين نصبتو؛
٥با عمل خاص وباب كامل ُب النحو، وصار ٥با أحكاـ خاصة، فلوال مل تكن ٥با أحكاـ خاصة وعمل 
خاص أدخلت ُب ا٤ببتدأ ومل يكن ٥با ذلك الوضع ا٤بتميز، ٍب جاءت بعد ذلك إف وأخواهتا، الناسخ الثالث، 

ً           فأرادت أيض ا عمبل  جديد ا، فلم تر      ً      ً َ                                                          ض  أف تكوف كالصورة األصلية، وال مثل كاف وأخواهتا، فماذا فعلت؟          
                                        ً                                                     نصبت ورفعت، فيها رفع، ما زاؿ الرفع موجود ا فيها، وإف كاف ُب ا١بزء الثاين، لكن ما زاؿ الرفع فيهما 
     ً                                                                                   موجود ا، أحد رأسيها مرفوع، ٍب جاءت ُب األخّب ظن وأخواهتا، فوجدت أف الرفع قد ذىب، فإيهما أفضل: 

يكوف ٥با شخصية مستقلة، وتكوف نصابة، أو ما يكوف ٥با شخصية مستقلة، ويكوف فيها رفع؟ فاختارت أف 
األوؿ، الناس اآلف يبحثوف عن ٛبيز الشخصية بأي شيء، فاختارت أف تنصب ا١بزئْب، فنصبت ا١بزئْب، 

ً               ً                                          وىذا يبْب لنا أيض ا ما يقولو كثّب ا من العلماء العرب وغّب العرب، عندما يقولوف : إف اللغة العربية لغة عقلية.                
                      ً     ً                                                                   نعم ال شك أف للعقل نصيب ا كبّب ا ُب اللغة العربية، ُب بنائها وإحكامها، وىذا الذي هبر عقوؿ الدارسْب ٥با 
   ً       ً                                ً                                                    قدٲب ا وحديث ا، تركيبها تركيب ٧بكم، تسمعوف كثّب ا قو٥بم: اللغة العربية لغة ٧بكمة. أي ٧بكمة البناء، ومن 

دلة، ىذه الصور األربعة وزعت عليها الصور األربعة، ما ىضمت الرفع، وال ىضمت إحكاـ بنائها أهنا عا
، والعقل                                                                            ً         النصب، وال ىضمت شيء من ىذه األجزاء، فوزعت ىذه األحكاـ على كل الصور احملتملة عقبل 

بعض  أمر مشَبؾ بْب الناس، وىو أمر ٲبدح ُب اإلنساف وال يذـ، وإ٭با الذي يذـ اإلغراؽ ُب ا٤بنطق، فلهذا
الذين مل يفقهوا ىذا األمر ُب اللغة العربية، قالوا: إف اللغة العربية لغة منطقية. وحاولوا أف يستدلوا على ذلك 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بأمور كثّبة وأف العرب تأثروا با٤بنطق اليوناين وفعلوا وتركوا، وليس ىذا بصحيح، اللغة العربية لغة عقلية، 
عربية موجودة عند العرب قبل أف ٱبتلطوا بغّبىم، بالعكس الذي والعقل أمر مشَبؾ بْب الناس كلهم، واللغة ال

اختلط بغّبه سقط االحتجاج بو عند العلماء، ما ٰبتجوف بالعريب إذا اختلط بغّب العريب؛ ٞباية للعربية، فهم 
ً         مل يكونوا يعرفوا أحد من األمم قبل ذلك أو ٱبتلطوف هبم، فهذه صورة، ولعل تأٌب صور كثّبة أيض ا ندلل هب ا                                                                                  

 على أف اللغة العربية لغة ٧بكمة وعادلة.
 ىذا ما يتعلق باألحكاـ النحوية للجملة اال٠بية، ننتقل إىل ا١بملة الفعلية.

ً   ا١بملة الفعلية كما تعرفوف ىي ا١بملة الٍب تبدأ بفعل حقيقة أو حكم ا.                                                             
ٌ              مثاؿ: جلس ٧بمد  على الكرسي.               

 حقيقي، أي أو٥با ُب ا٢بقيقة كلمة جلس.ىذه ٝبلة فعلية؛ ألهنا مبدوءة ٔبلس ابتداء 
ً   أو حكم ا.       

ٌ  مثاؿ: على الكرسي جلس ٧بمد .                         
فأوؿ ا١بملة ُب اللفظ على الكرسي، لكن ُب ا٢بقيقة جلس؛ ألف على الكرسي جار و٦برور مقدـ 

 من تأخّب.
                                       ً  فهذه ا١بملة الفعلية سواء كاف الفعل ماضي ا.

 مثاؿ: جلس ٧بمد.
        ً    أو مضارع ا. 

 .مثاؿ: ٯبلس ٧بمد
       ً  أو أمر ا.

 مثاؿ: اجلس.
 كل ذلك من ا١بمل الفعلية.

س: ما األحكاـ النحوية للجملة الفعلية؟ وعندما نقوؿ: األحكاـ النحوية للجملة الفعلية نريد 
ً                  األحكاـ األصلية، أي الٍب تأٌب فيها أصالة؛ ألف ىناؾ أحكام ا قد تأٌب فيها، وتأٌب أيض ا ُب ا١بملة اال٠بية،                         ً                                                  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الفعلية، ىذه ال نريدىا اآلف، نريد األحكاـ النحوية الٍب ٚبتص هبا ا١بملة الفعلية، تأٌب فيها ما ٚبتص با١بملة 
 أصالة، أي بناء ا١بملة الفعلية يكوف منها.

جػ: ٥با ثبلثة أحكاـ تركيبية: الفاعل ونائب الفاعل، وا٤بفاعيل ا٣بمسة، ىذه األحكاـ النحوية 
 ا٣باصة با١بملة الفعلية.
، ٤باذا مل نقل: إف من األحكاـ الفعلية ا٣باصة با١بملة مثاؿ: قرأ ا٤ب ٍ                                                 سلم القرآف. قرأ: فعل ماض                         

الفعلية الفعل ا٤باضي؟ قلنا: فاعل ونائب وا٤بفاعيل ا٣بمسة. ألف الفعل حكمو إفرادي، ٫بن اآلف نتكلم عن 
سم فاعل؟ ال، الذي األحكاـ الَبكيبية، ا٤بسلم ماذا يهمنا من أحكامو؟ أنو معرفة؟ ال، أنو مسلم، مفعل، ا

، وأف كلمة مسلم عندما وقعت ُب ىذا ا٤بوقع ُب ىذه ا١بملة اكتسب حكم                              ً                                                             يهمنا الفاعلية، أنو وقع فاعبل 
الفاعل، ا٤بسلم، ىل ا٤بسلم فاعل؟ ما تدري، ا٤بسلم قد يكتسب أي حكم، فإذا قلت: ا٤بسلم. ما تدري ما 

تسبت كلمة ا٤بسلم ُب ىذه ا١بملة حكم الفاعل، حكمو، لكن عندما وضعتو ُب ىذا ا٤بوضع ُب ا١بملة، اك
إذف فالفاعل لو حكم تركييب، إذف نعده، والقرآف: مفعوؿ بو، قارئ فاعل، مقروء مفعوؿ، إذف فالقرآف مفعوؿ 
                                                       ً                                          بو، كلمة القرآف معرفة، وىي ُب األصل مصدر، قرأ، يقرأ، قرآن ا، قراءة، كونو اسم وكونو معرفة وكونو مصدر 

إفرادية، ما لنا عبلقة هبا، لكن ا٢بكم الَبكييب الذي اكتسبتو ىذه الكلمة ُب ىذا ا٤بوضع ىذه كلها أحكاـ 
 من ا١بملة ىو ا٤بفعولية، إذف فا٤بفعوؿ حكم تركييب، فلهذا عددناه.

 إذف: فاألحكاـ الَبكيبية النحوية للجملة الفعلية ىي ثبلثة: 
 ل الفعل.األوؿ: الفاعل. ىو عمدة ا١بملة الفعلية، وىو الذي يفع

 الثاين: نائب الفاعل.
الثالث: ا٤بفاعيل ا٣بمسة. عددىا ٟبسة، وىي ا٤بفعوؿ بو، وا٤بفعوؿ لو، وا٤بفعوؿ فيو، وا٤بفعوؿ معو، 
ً                                           وا٤بفعوؿ ا٤بطلق، ٟبسة مفاعيل، ما معُب مفعوؿ؟ دائم ا انتبهوا إىل مصطلح النحويْب، النحويوف أقرب                                              

لغة، نعم أغلب مصطلحات العلماء: الفقهاء وا٤بفسروف، واحملدثوف،  العلماء إىل ا٤بعاين اللغوية؛ ألهنم أىل
واألصوليوف، أغلب ا٤بصطلحات العلمية ٥با عبلقة با٤بعُب اللغوي، ىذه العبلقة قد تكوف قريبة، وقد تكوف 
بعيدة، ُب عبلقة، ا٤بصطلحات النحوية من أقرب ا٤بصطلحات إىل ا٤بعاين اللغوية، مفعوؿ، ما معُب مفعوؿ؟ 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا ا٤بلك ُب ا١بملة الفعلية؟ أي العامل الذي يتحكم ُب مرفوعاهتا يرفعها، وُب ومنصوباهتا ينصبها؟ الفعل، م
الفعل ىو ا٤بلك، ىو ا٢باكم للجملة الفعلية، أي أمر يقع عليو الفعل فهو مفعوؿ، أي شيء يقع عليو الفعل 

١بلوس واقع عليو أـ غّب واقع عليو؟ ىو فهو مفعوؿ، ىذا اآلف الكرسي الذي ٙبٍب، أمل يقع عليو جلوسي؟ فا
مفعوؿ للجلوس وال غّب مفعوؿ للجلوس؟ مفعوؿ للجلوس، لكن انظر من أي ا٤بفاعيل، ىو ٦بلوس، لكن 
٦بلوس، أـ ٦بلوس عليو، أـ ٦بلوس لو، أـ ٦بلوس فيو، أـ ٦بلوس معو؟ ىو ٦بلوس، أي مفعوؿ، أي أف 

 تقع عليو القراءة ُب قولنا: قرأ ا٤بسلم القرآف. إذف فهو مقروء، ا١بلوس وقع عليو، إذف فهو مفعوؿ، والقرآف أمل
إذف مفعوؿ، مفعوؿ بو، وا٤بفعوؿ بو أي الذي وقع عليو الفعل، ستأٌب التفاصيل فيما بعد، لكن نبدأ فقط  
 كما قلنا بالشرح اإلٝبايل، ىذا ا٤بفعوؿ بو، أي الذي وقع عليو الفعل مباشرة بدوف أي واسطة، ىذا ا٤بفعوؿ

 بو.
 مثاؿ: رفع األستاذ الكتاب. 

 ما عبلقة الرفع بالكتاب؟ الرفع وقع على الكتاب مباشرة، إذف فهو مرفوع، مفعوؿ.
 .  مثاؿ: جئت إىل ا٤بسجد اليـو

؟ اليـو مفعوؿ للمجيء، اليـو  ٝبلة فعلية، أين فعلها؟ ىو الفعل جاء، ما عبلقة الفعل جاء باليـو
و ٦بيء معو، أو ٦بيء فيو؟ انظر لكنو ٦بيء، يعِب مفعوؿ، لكنو ٦بيء فيو، ٦بيء، ٦بيء عليو، أو ٦بيء لو، أ

 إذف مفعوؿ فيو.
فكل ا٤بفاعيل ا٣بمسة أمور وقع الفعل عليها، إال أف وقوع الفعل عليها ٱبتلف، قد يقع عليها 

ي موجودة مباشرة، مفعوؿ بو، أو يقع فيها، مفعوؿ فيو، أو يقع من أجلها، مفعوؿ لو، أو يقع ٔبانبها و ى
 معو، مفعوؿ معو، أو مفعوؿ مطلق، سيأٌب بيانو.

َ                                                                                  مل يبق  إال نائب الفاعل، ونائب الفاعل ىذا أمر لفظ صناعي، أكثر من كونو أمر معنوي، ىذا يدؿ      
على أف العرب تراعي ىذه األحكاـ النحوية الٍب يذكرىا النحويوف، ليست ٦برد أمور صناعية فقط، وإ٭با ىي 

ب؛ ألهنم يقولوف: إف الفاعل عمدة. الفاعل عمدة ا١بملة الفعلية مثل العمدة ُب ا٢بي، أمور تراعيها العر 
وا٤بفاعيل ٟبسة، وكلها غّب مهمة، كلها فضبلت، أي مثل عامة الناس ُب ا٢بي، فأنت إذا مل تكن عمدة 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٜٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، وينتهي حيك، إذا أردت تسافر.... وسافر، ينتهي األمر خبلص، مٌب ما أردت أف ٙبذؼ ا٤بفاعيل احذفها
األمر، لكن العمدة إذا أراد أف يَبؾ ا٢بي ال بد أف ينيب مكانو، ينيب مكانو من يقـو بأعمالو، ما ينيب 
وينتهي األمر، ال بد أف ينيب مكانو من يقـو بأعمالو؛ ألنو يقـو بأعماؿ ال تستقيم أحواؿ ا٢بي إال هبا، 

 أف توجد مكانو من يقـو بعملو.فذلك الفاعل، لو حذفت الفاعل بطلت ا١بملة الفعلية إال 
، واألستاذ: فاعل، ىو الفاعل حقيقة،  ٍ                                               مثاؿ: رفع األستاذ الكتاب. رفع: فعل ماض  مبِب للمعلـو                                     

 والكتاب: مفعوؿ بو وقع عليو الرفع.
إذا أردت أف ٙبذؼ األستاذ ألمر ما حذفتو، ما تقوؿ: رفع الكتاب. فالفاعل ىنا غّب معروؼ، 

   ً                                                     ُ          ماال  لكي تستقيم ا١بملة صناعة، ال بد أف تبِب الفعل للمجهوؿ، ر فع، ٍب تأٌب وإ٭با ال بد أف تعمل أع
با٤بفعوؿ بو، أو غّب ا٤بفعوؿ بو، ا٤بوجود، أقرب موجود تأخذه، ا٤بفعوؿ بو أو ا٤بفعوؿ فيو، أو ا٤بفعوؿ ا٤بطلق، 

. وإ٭با تقوؿ:                                                                         ُ    تأخذه وتنيبو عن الفاعل، وتعطيو كل أحكاـ الفاعل، أي ماذا تقوؿ؟ ما تقوؿ: ر فع ا َ              لكتاب      
. أعطيتو ا٢بكم، قاـ بأعماؿ الفاعل، ىذا ىو نائب الفاعل. ٌ                                                      ر فع الكتاب          ُ  

 ا٣ببلصة: أف ا١بملة الفعلية ٥با من األحكاـ النحوية الَبكيبة ثبلثة: 
 األوؿ: الفاعل.

 الثاين: نائب الفاعل.
 الثالث: ا٤بفاعيل ا٣بمسة.

اآلف نسّب بَبتيب، ىكذا فعل كثّب من النحويْب، رتبوا النحو، أحكاـ ا١بملة اال٠بية، ٍب أحكاـ 
                                                                                       ً        ا١بملة الفعلية، كما فعل ابن مالك ُب األلفية، وغّب األلفية من كتبو، بعد ذلك وجد النحويوف أحكام ا ٫بوية 

لية، وتأٌب با١بملة اال٠بية، فوضعوىا بعد ال ٚبتص با١بملة اال٠بية وال با١بملة الفعلية، أي تأٌب با١بملة الفع
ذلك، وضعوىا ُب آخر النحو، ويسموهنا األحكاـ ا٤بشَبكة بْب ا١بملتْب، ما األحكاـ ا٤بشَبكة بْب ا١بملتْب؟ 

 ثبلثة: 
 األوؿ: ا٤بنصوبات. وىي ا٢باؿ والتمييز وا٤بستثُب، تأٌب ُب اال٠بية وتأٌب ُب الفعلية.

 اف: الثاين: اجملرورات. وىي شيئ



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٓٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 األوؿ: ٦برور با٢برؼ. اجملرور ٕبروؼ ا١بر.
 الثاين: ٦برور باإلضافة. باب اإلضافة.

 ويدخل ُب حكمو اجملزومات.
الثالث: التوابع. وىي آخر أبواب النحو على ترتيب ابن مالك، والتوابع أربعة: النعت، والعطف، 

 والتوكيد، والبدؿ.
وابع ىي إمعات النحو، ليس ٥با حكم ٫بوي و٤باذا وضعت ُب آخر النحو عند ابن مالك؟ الت

مستقل خاص هبا ككل ما سبق، كل ما سبق لو حكم ٫بوي خاص، ا٤ببتدأ حكمو الرفع، الفاعل حكمو 
الرفع، ا٤بفعوؿ بو حكمو النصب، ا٢باؿ حكمو النصب، ا٤بضاؼ إليو حكمو ا١بر، كل باب لو حكم ٫بوي 

ذه التوابع األربعة ُب آخر النحو ٝبعت؛ ألف ليس ٥با خاص، رفع أو نصب أو جر أو جـز إال التوابع، ى
حكم خاص، ما قلت: ليس ٥با حكم. أقوؿ: ليس ٥با حكم خاص. أي ما حكم النحو اإلعرايب؟ الرفع أو 
                                                      ً       ً     ً     ً                      النصب أو ا١بر؟ ال، ىذا حكم خاص، وإ٭با ىي تتبع ما قبلها رفع ا ونصب ا وجر ا وجزم ا، فهي إمعات تتبع ما 

ِ                                        فلهذا قد يكوف حكمها الرفع، فحينئذ  تدخل ُب ا٤برفوعات، وقد يكوف حكمها النصب قبلها ُب اإلعراب،                                  
                      ً                                                            ً           إذا كاف ما قبلها منصوب ا، فتدخل ُب ا٤بنصوبات، وقد يكوف حكمها ا١بر إف كاف ما قبلها ٦برور ا، فتدخل ُب 

من النحويْب الذين اجملرورات، وكذلك ُب اجملزومات، وعلى ىذا ترتيب النحو عند ابن مالك ُب ألفيتو وكثّب 
اتبعوه، أما شيخنا خالد األزىري وىو من أكابر من شرحوا األلفية ُب كتابو العظيم التصريح ٗبضموف 
التوضيح، تعرفوف أف أدؽ شروح األلفية ىو أوضح ا٤بسالك، شرح ألفية ابن مالك ابن ىشاـ، وأعظم شروح 

أي أوضح ا٤بسالك، لكنو ُب ىذه ا٤بقدمة  أوضح ا٤بسالك ىو كتاب التوضيح ٗبضموف التوضيح، والتوضيح
                                                                            ً                مل يتبع ابن مالك ُب ىذا الَبتيب، وىو ترتيب جيد لكنو ما تبعو فيو، وإ٭با اٚبذ ترتيب ا آخر وىو ترتيب 
موجود، وجادة مشروحة ُب النحو سبقو إليها الز٨بشري وغّبه، فقسم األحكاـ الَبكيبية إىل ا٤برفوعات ٍب 

 اجملزومات، قسم كتابو مقدمتو ىذه إىل ا٤برفوعات، ٍب ا٤بنصوبات، ٍب اجملرورات، ٍب ا٤بنصوبات ٍب اجملرورات ٍب
                               ً                                                        اجملزومات، وُب آخر ا٤بقدمة سيذكر كبلم ا على أحكاـ إعراب ا١بمل وشبو ا١بمل، إعراب ا١بمل، ا١بمل الٍب 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ة، تريد شبو ا١بملة، ٥با إعراب، وا١بمل الٍب ليس ٥با إعراب، ٍب يتكلم على إعراب شبو ا١بملة، شبو ا١بمل
 الظرؼ، ظرؼ الزماف وا٤بكاف، وا١بار واجملرور.

إف شاء اهلل -لباقي مقدمتو الٍب سنشرع  -رٞبو اهلل تعاىل-إذف: فهذا ىو ترتيب الشيخ خالد 
 ُب الكبلـ على أوؿ باب من أبواب األحكاـ الَبكيبية وىو باب ا٤برفوعات. -تعاىل

          ً                                           الشيخ خالد ا سيوقعو ترتيبو ىذا ُب مشكبلت تعليمية، سننبو لعلكم ُب أثناء الشرح أدركتم أف 
عليها، و٫باوؿ أف نتجاوزىا، ترتيبو ىذا سيوقعو ويوقعنا معو ُب مشكبلت تعليمية؛ ألنو سيجزئ النحو، 
سيجعل ا٤برفوعات وحدىا، وا٤بنصوبات، بعد ما ينتهي من كل ا٤برفوعات سيعود إىل ا٤بنصوبات، فا٤ببتدأ 

يكوناف؟ ُب ا٤برفوعات ما ُب مشكلة، طيب باب كاف وأخواهتا؟ مرفوعات أـ منصوبات؟ وا٣برب أين س
سيقسمو نصفْب: اسم كاف وأخواهتا ُب ا٤برفوعات، ٍب عندما يأٌب إىل ا٤بنصوبات سيذكر خرب كاف وأخواهتا، 

يكوف الباب وكذلك سيفعل ُب باب إف وأخواهتا، وىذا سيجزئ الباب الواحد، والذي ينبغي ُب التعليم أف 
، ىذه مشكلة من ا٤بشكبلت الٍب ننبو عليها ونتجاوزىا   .-إف شاء اهلل تعاىل-           ً                                               الواحد متصبل 

ً                                                                 ومشكلة أخرى أيض ا ُب ىذا الَبتيب، وىو أنو سيصعب عليو أف ٰبصر ا٤بنصوبات؛ ألف ا٤بنصوبات                
وسع طريق يسمونو ا٤بهيع، مهيع كما يقوؿ اإلماـ الكسائي، يقوؿ: النصب مهيع اللغة. ا٤بهيع ىو الطريق، األ

أي كأكرب شارع ُب ا٤بنطقة ىو ا٤بهيع، والشوارع األخرى الصغّبة ىذه تفرعت، فالعرب كلما أرادت أف 
                                                 ً                                  تتخفف سلكت النصب، و٥بذا ا٤بنصوبات ُب العربية كثّبة جد ا، فسنجد أنو اضطرب ُب عد ا٤بنصوبات؛ 

ً                                  ا حاوؿ أف يعدىا عد ا، وٖباصة عندما توازهنا با٤برفوعات، ألنو مل يضبطها با١بمل اال٠بية وا١بمل الفعلية، وإ٭ب                  
 .-إف شاء اهلل تعاىل-ُب عد ا٤برفوعات وا٤بنصوبات عندما نصل إىل ذلك  -إف شاء اهلل تعاىل-وسنجد 

 القسم الثاني:
بالكبلـ على ا٤برفوعات، وٕبسب ما ذكرنا  -رٞبو اهلل تعاىل-بسم اهلل الرٞبن الرحيم، إذف فسيبدأ 

قليل ُب بياف األحكاـ النحوية للجمل اال٠بية والفعلية واألحكاـ ا٤بشَبكة بينهما يتبْب لنا أف ا٤برفوعات، قبل 
كم ا٤برفوعات ُب ا١بملة اال٠بية؟ ا٤ببتدأ، وخرب ا٤ببتدأ، واسم كاف وأخواهتا، وعندما نقوؿ: اسم كاف وأخواهتا. 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

باب، خرب إف                               َ كاد وأخواهتا، وما وأخواهتا، بقي  يدخل ُب ذلك كل ما يعمل عمل كاف، أي كاف وأخواهتا، و 
 وأخواهتا، وُب حكمو خرب ال النافية للجنس.

 إذف: فا٤برفوعات ُب ا١بملة اال٠بية أربعة:
 األوؿ: ا٤ببتدأ.
 الثاين: ا٣برب.

 الثالث: اسم كاف وأخواهتا وما يعمل علمها.
 الرابع: خرب إف وأخواهتا وما يعمل عملها.

  ا١بملة الفعلية؟.س: ما ا٤برفوعات ُب
 جػ: الفاعل، ونائب الفاعل.

 فا٤برفوعات إىل اآلف ستة.
 س: ىل ىناؾ مرفوعات ُب األحكاـ ا٤بشَبكة؟.

                                               ً               جػ: التابع ا٤برفوع، التابع إذا كاف ما قبلو مرفوع ا فحكمو الرفع.
 إذف: فهذا سبعة اآلف: أربعة ُب اال٠بية، واثناف ُب الفعلية، والتابع ا٤برفوع.

                                                                            ً        سبعة مرفوعات من األ٠باء، األ٠باء ا٤برفوعة ُب اللغة العربية سبعة، أي اسم يأتيك مرفوع ا فأنو ىذه 
لن ٱبرج عن ىذه ا٤برفوعات السبعة، انظر ُب ا١بملة اال٠بية، إما مبتدأ أو خرب، أو اسم كاف، أو خرب إف، 

            ً   قد يكوف تابع ا. وُب ا١بملة الفعلية، إما فعل أو فاعل، ٍب بعد ذلك انتبو للتوابع؛ ألنو
ً                                            ىذه ا٤برفوعات من األ٠باء، والرفع يدخل أيض ا على غّب األ٠باء، أي على الفعل ا٤بضارع، بينما                                       
، فا٤بضارع قد  ، ال رفع، وال نصب، وال جر، وال جـز                                           ً                                           ا٤باضي واألمر وا٢بروؼ ىذه ما يدخلها إعراب أصبل 

                             ً                 د من الرافع والناصب يكوف مرفوع ا، إذف لو قلنا: يكوف حكمو الرفع، إذف فا٤بضارع ا٤برفوع وىو اجملرد، اجملر 
 ا٤برفوعات ُب العربية كم؟. سنقوؿ: ٜبانية: سبعة من األ٠باء، وواحد من الفعل ا٤بضارع.

أما ا٤بنصوبات، نريد أف نعدىا على إحصائنا ٫بن، إذف نتكلم عن األحكاـ النحوية للجمل اال٠بية، 
حكاـ ا٤بشَبكة، انظر للمنصوبات، نبدأ باأل٠باء، ا١بملة اال٠بية كم واألحكاـ النحوية للجمل الفعلية، ٍب األ



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                                                 فيها من منصوب؟ خرب كاف وما يعمل عملها، وأيض ا اسم إف وما يعمل عملها فقط، وا١بمل الفعلية فيها                                           
من ا٤بنصوبات، ظن وأخواهتا عندما تنصب ا٤ببتدأ وا٣برب لو قاؿ: اسم ظن وخرب ظن. إ٭با لو قاؿ: مفعوؿ 

. فهما يدخبلف ُب ا٤بفعوؿ بو، وسيأٌب ذكر ا٤بفعوؿ بو ُب أحكاـ ا١بمل الفعلية،  أوؿ ِ                                                                     ومفعوؿ ثاف           
وا٤بنصوبات ُب ا١بمل الفعلية: ا٤بفاعيل ا٣بمسة، وىي ا٤بفعوؿ بو، وا٤بفعوؿ لو، وا٤بفعوؿ فيو، وا٤بفعوؿ معو، 

ألحكاـ النحوية ا٤بشَبكة بْب وا٤بفعوؿ ا٤بطلق، ىذه سبعة، حٌب اآلف سبعة منصوبات، لو انتقلنا إىل ا
ا١بملتْب سنجد هبا ا٢باؿ، والتمييز، وا٤بستثُب ُب أغلب أحوالو، ىذه عشرة، والتابع ا٤بنصوب، فالتوابع من 
                                     ً                                                 األحكاـ ا٤بشَبكة، فإذا كاف ما قبلو منصوب ا فيكوف حكمو النصب، كم منصوب عندنا اآلف من األ٠باء؟ 

 لسابق، وىو التقسيم الدقيق الضابط.          ً       ً               أحد عشر ا٠ب ا منصوب ا على تقسيمنا ا
ً                ً                       انتهينا من ا٤بنصوبات من األ٠باء، والفعل ا٤بضارع أيض ا أال يكوف منصوب ا؟ بلى، إذا سبق ا٤بضارع                                                
                                                                                       ً       بناصب فحكمو النصب، فإذا قلنا: كم ا٤بنصوبات ُب اللغة العربية؟. سنقوؿ: عددىا اثنا عشر منصوب ا، أحد 

                                                   ً          . فإذا أردنا التفصيل، التفصيل ٱبتلف فيو النحويوف كثّب ا، فبعضهم عشر من األ٠باء، وواحد من ا٤بضارع
يوصل ا٤بنصوبات إىل أربعة عشر، وبعضهم إىل ٟبسة عشر، وبعضهم إىل ستة عشرف، وبعضهم إىل سبعة 
عشر، وبعضهم إىل أكثر من ذلك، ٕبسب التفصيل، فبعضهم قد يزيد على ما قلناه قبل قليل، يقوؿ: خرب  

فيخرج كاد عن كاف، ويقوؿ: اسم ال النافية للجنس. فيخرجها عن إف، وسيقوؿ: ا٤بنادى.  كاد وأخواهتا.
سيخرجو عن ا٤بفعوؿ بو، وىو ُب حقيقتو مفعوؿ بو، وىكذا، سيحاوؿ أف يفصل ىذه األشياء ويفصلها عن 

 بعض.
 وا٣ببلصة: أهنا تعود ُب حقيقتها إىل ما قلناه.

 األسئلة:
 س:...

ا٤بنصوبات، ىذا ببل إشكاؿ، ولكن من أي ا٤بنصوبات؟ ىو ُب ا٢بقيقة من جػ: نعم، ا٤بنادى من 
 -إف شاء اهلل تعاىل-ا٤بفعوؿ بو، وبينا ذلك ُب شرح اآلجرومية، وسنبْب ذلك عندما نصل إىل باب ا٤بنادى 

 ُب األزىرية.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 س:...
الرفع، أما  جػ: ما يرفع، يبُب على الضم، ىناؾ فرؽ بْب يبُب على الضم، ويرفع، يرفع أي حكمو

ٌ                  يبُب على الضم ٦برد لفظ، تقوؿ: يا ٧بمد . لكن حكمو النصب.                                   
 س:...

. انتهينا، تريد أف تزيد عليو؟ ال، إف زدتو صارت عيب، انف   ِ  جػ: تقوؿ: على الكرسي ٧بمد  جالس                                                        ٌ      ٌ                        
الكبلـ؛ ألف سبق أف قلت ذلك من قبل، ولو قلت: عليو..... ذلك على باب االشتغاؿ، فإنك قلت: 

 لس على الكرسي، ٧بمد جالس عليو. صارت اشتغاؿ.٧بمد جا
 س:...

جػ: ألهنم ٯبعلوف اجملزومات من األفعاؿ ُب مقابلة اجملرورات من األ٠باء، أليس ا١بر وا١بـز ضداف؟ 
عادلة بْب األ٠باء واألفعاؿ لؤل٠باء، والثاين من باب ا٤ب                               َ إف شئت فقل: أخواف. فأحدٮبا أعطي  ٮبا ضداف، و 

، فل     َ أعطي   هذا ٮبا مشَبكاف ُب كثّب من األحكاـ ا١بـز وا١بر،...إف شئت أف تفصل فافصل، فيزيد ا١بـز
 العدد، إف شئت فافعل، فاالصطبلح ال مشاحة فيو.

 س: ما ىي نواسخ ا١بملة اال٠بية من حيث األنواع؟.
: أف جػ: ثبلثة، مع الصورة األصلية، أي أربعة من حيث التفصيل، تقوؿ: ا١بملة اال٠بية ٥با صورتاف

، وإف شئت                                                                               ً          تسبق بناسخ، وأف ال تسبق بناسخ. فإذا سبقت بناسخ فلها ثبلث صور، فتكوف صورتاف إٝباال 
، فإما أف تقوؿ: غّب مسبوقة بناسخ، أو مسبوقة بناسخ يرفع                                  ً                                                      أف تقوؿ: أربع. نعم صح، لكن تفصيبل 

ر اصطبلحية، إف فينصب، أو مسبوقة بناسخ ينصب فّبفع، أو مسبوقة بناسخ ينصب وينصب. ىذه أمو 
ا فعليك باإلٝباؿ، وإف شئت أف تفصل ٲبكن أف تفصل على أكثر من وجو. ً                                                             تضيق جد         

 س:...
جػ:... قلنا: ا١بر ىذا حق الوصلة. إذا أردت أف تصل بْب شيء وشيء تأٌب با١بر، أما الرفع فهو 

، ا٤ببتدأ، ا٣برب، العمد، أي عمدة حكمو الرفع، الفاعل                               َ صلي، فهو أقوى األحكاـ لذلك أعطي  ا٢بكم األ
ىذه عمد، ما تقـو ا١بمل إال هبا فأعطيت الرفع، وأقرب األحكاـ إليو النصب، أما ا١بر فما يأٌب إذا أردت 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕ٘ٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أف تصل إىل أمر مل تستطع أف تصل إليو من طريق الرفع أو النصب، فتصل إليو من طريق ا١بر، ا٤بفاعيل 
                                ُ    دت أف توصل ا١بلوس إىل الكرسي، كيف ت صل تصل إليها من طريق النصب مباشرة، لكن ا١بر، أي أر 

ا١بلوس إىل الكرسي؟ طيب الرفع إىل الكتاب، أوصل الرفع إىل الكتاب، ىل تستطيع أف توصل الرفع إىل 
الكتاب مباشرة فتقوؿ: رفعت الكتاب. أنت اآلف أوقعت الرفع على الكتاب مباشرة. ُب إشكاؿ؟ ال، تقوؿ: 

كمو الرفع، والكتاب: مفعوؿ حكمو النصب. ما ُب إشكاؿ، طيب رفعت الكتاب. رفعت: التاء فاعل ح
أوصل ا١بلوس إىل الكرسي، ىل ٲبكن؟ ما ٲبكن، فلهذا سنتجاوز الرفع والنصب ما ُب إال ا١بر، فتقوؿ: 
. فأتوا با١بر حينئذ ؛ ألهنم ٘باوزوا الرفع والنصب فما بقي للصلة أي للشيء الذي زاد  ٍ                                                           جلست على الكرسي                    ِ               

 لنصب إال ا١بر.على الرفع وا
 س:...

جػ: نعم، فعل ذلك بعض النحويوف كالز٨بشري، الز٨بشري يرى أف نائب الفاعل من الفاعل، وال 
، لكن ٝبهور النحويْب ٯبعلوف نائب الفاعل مستقبل  عن الفاعل.            ً       ً                                          ً           ٯبعل لو باب ا مستقبل 

 *** ا٤بًب ***
واسم كان وأخواتها، وخبر إن باب: المرفوعات سبعة: الفاعل، ونائبو، والمبتدأ، والخبر، 

 وأخواتها، وتابع المرفوع وىو أربعة أشياء: نعت، وتوكيد، وعطف، وبدل.
 الباب األول: باب الفاعل.

 *** الشرح ***
٤باذا قاؿ: ا٤برفوعات سبعة. وقد عرفنا من قبل أهنا ٜبانية؟ ألنو أراد  قولو: المرفوعات سبعة:
ْب معكوفتْب ا٤برفوعات من األ٠باء، فقاؿ: سبعة. ٍب عدىا، أين ا٤بضارع؟ األ٠باء، و٥بذا احملقق زاد من عنده ب

ما ذكره، وىذا من التقصّب الذي وقع فيو، فإف قلت: ال، ليس ىذا بتقصّب؛ ألنو ال يريد الفعل، أٮبل الفعل. 
ت ستة نقوؿ: انظر إىل ا٤بنصوبات، عندما نصل إىل ا٤بنصوبات، ماذا قاؿ ُب ا٤بنصوبات؟. قاؿ: ا٤بنصوبا



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

عشر. ما ا٤بنصوب األخّب عنده، قاؿ: والفعل ا٤بضارع إذا دخل عليو ناصب، فعد ا٤بضارع من ا٤بنصوبات، 
ً                                 وكذلك سيفعل، ال بد أف يذكره ُب اجملزومات، فهذا أيض ا من عدـ إجادة التقسيم ُب الكتاب.                                               

 س: أين خرب كاد وأخواهتا؟.
تعمل مثل عمل كاف وأخواهتا، طيب ال النافية جػ: داخل ُب كاف وأخواهتا؛ ألف كاد وأخواهتا 

 للجنس؟ ما ذكر خربىا، وخربىا منصوب، أدخلها ُب خرب إف؛ ألهنا تعمل عمل إف، وىكذا.
                        ً       ً                                    الفاعل ٲبكن أف نعرفو تعريف ا علمي ا وىو الذي ذكره األزىري اآلف أو ُب وقت  قولو: باب الفاعل:

د أف ٲبيز الطالب بْب التعريفْب، ليس كل تعريف ٘بده تعتمده؛                        ً         ً       الحق، وٲبكن أف نعرفو تعريف ا تعليمي ا، وال ب
ألف بعض التعريفات تكوف تعريفات تعليمية، أي فقط لتسهيل ا٤بسألة، أو إليصاؿ أكرب قدر منها إليك، ال 
ً          ً      ً                                                      لضبط ا٤بسألة ضبط ا عليم ا، أي جامع ا مانع ا، وىذا يكثر، وٖباصة من الطبلب ا٤ببتدئْب، واآلف ما شاء اهلل       ً               
الطبلب يصل للثبلثْب واألربعْب وىو ما زاؿ مبتدأ ُب النحو، فلهذا يلقى عليو التعريف التعليمي إىل اآلف؛ 
ألف ا٥بدؼ الفهم، فيقولوف ُب تعريف الفاعل: ىو االسم ا٤برفوع الذي يدؿ على من فعل الفعل. ىذا 

ً        ً  و حٌب نفهم الفاعل فهم ا إٝبالي ا                         ً     ً                                 التعريف التعليمي يشمل جزء  كبّب ا من تعريف الفاعل، وٲبكن أف نأخذ ب                    
قبل أف ندخل ُب التعريف العلمي، فالوا: االسم ا٤برفوع الداؿ على من فعل الفعل. أي أنو اسم، ال يكوف 
   ً       ً                         ً       ً                                             فعبل  وال حرف ا، نعم فالفاعل ال يكوف فعبل  وال حرف ا، ومرفوع حكمو الرفع، ليس حكمو النصب وال ا١بر، 

 ي ٲبيزه عن غّبه.يدؿ على من فعل الفعل، ىذا الذ
ٌ            مثاؿ: خرج ٧بمد  من البيت.               

الفعل خرج، نريد أف نبحث عن فاعلو، من الذي فعل؟ ٲبكن أف تأخذىا من ا٤بعُب مباشرة، وٲبكن 
أف تأخذىا من طريق السؤاؿ وا١بواب، كل فعل يأتيك تسأؿ، من الذي فعل ىذا الفعل، من الذي خرج؟ 

ب، فلو جاوبت مباشرة على الطبيعة يأتيك الفاعل، من الذي ا١بواب ىو الفاعل، وال تتحرج من أي جوا
 خرج؟ ٧بمد، ىو الفاعل.

 مثاؿ: يعجبِب اجتهاد خالد. 
 أين الفعل ُب ىذه ا١بملة؟ يعجب، نسأؿ: ما الذي عجبك؟ ا١بواب: اجتهاد، ىو الفاعل.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٚٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اعل، ما ُب مثاؿ: يعجبِب أنك ٦بتهد. ما الذي يعجبِب؟ ا١بواب: إنك ٦بتهد، فإنك ٦بتهد ىذا ف
إشكاؿ؛ ألف ىذا يسمى اسم مؤوؿ وسيأٌب تفصيلو بعد قليل أو ُب الدرس القادـ، لكن أريد أف تتبْب كيف 

 ٬برج الفاعل؟ ىنا الفاعل أنك ٦بتهد، انتهينا.
مثاؿ: يعجبِب أف ٘بتهد ُب دروسك. ما الذي يعجبِب؟ أف ٘بتهد ُب دروسك، ىذا الفاعل، قولنا: 

 ا يسمى مفرد اسم، لكنو اسم مؤوؿ، أخرجنا الفاعل، ٫بن عرفنا الفاعل.أف ٘بتهد ُب دروسك. ىذ
مثاؿ: ٪بح ىؤالء ُب دروسهم. أين الفاعل؟ ىؤالء، الفاعل لو صور كثّبة ُب اللغة العربية، يكوف 

   ً      ً  ا٠ب ا معرب ا.
ٌ          ً      ً  مثاؿ: ٪بح ٧بمد . يكوف ا٠ب ا مبني ا.             

                  ً                السابقْب، ويكوف ضمّب ا، فالفاعل يكوف                       ً     ً      ً          مثاؿ: ٪بح ىؤالء. يكوف ا٠ب ا صرٰب ا ظاىر ا كا٤بثالْب 
    ً  ضمّب ا.

. من الذي ٪بح؟ ا٤بتكلم، أين ا٤بتكلم ُب ا١بملة؟ التاء، والنحوي إ٭با يتعامل مع  ُ                                                                        مثاؿ: ٪بحت          
 ىاأللفاظ ما لو عبلقة بالذوات، أين الفاعل ُب ٪بحت؟ التاء، ٤باذا؟ ألف التاء اسم، وىذا االسم دؿ عل

 فعلت النجاح.ا٤بتكلم، وأنا ا٤بتكلم الذي 
إذف: فنخرج الفاعل من طريق السؤاؿ وا١بواب بسرعة، أي استخراج الفاعل من أسهل ما يكوف ُب 

 النحو، لعدة أسباب:
: ألنو منضبط بطريق ا١بواب والسؤاؿ.     ً                                أوال 

     ً                      ثاني ا: ألنو مطرد مع كل فعل.
 واهلل أعلم.

  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

  ٜ اجمللس:
م، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحي

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

فالسبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكم، ُب ليلة الثبلثاء، السادس عشر من شهر 
ٍ                                                        صفر، من سنة ٜباف  وعشرين وأربعمائة وألف، ُب الدرس التاسع من شرح ا٤بقدمة األ زىرية للشيخ خالد               

 .-رٞبو اهلل تعاىل-األزىري 
كنا ُب الدرس ا٤باضي تكلمنا عن مقدمة بينا فيها أف األحكاـ النحوية تنقسم إىل قسمْب، إىل 
أحكاـ إفرادية، وأحكاـ تركيبية، فكل األحكاـ النحوية تنقسم إىل ىذين القسمْب، فاألحكاـ اإلفرادية أي 

واألحكاـ الَبكيبية ىي األحكاـ الٍب تكتسبها بعدما تدخل ُب ٝبلة، أي حكم الكلمة ُب حالة اإلفراد، 
 كتابو ىذا.  -رٞبو اهلل تعاىل-بعدما تَبكب، وبينا ذلك، وعرفنا كيف قسم األزىري 

ٍب بدأنا بالكبلـ على األحكاـ الَبكيبية؛ ألننا انتهينا من الكبلـ على األحكاـ اإلفرادية ُب الدرس 
 -رٞبو اهلل تعاىل-صل سيكوف الكبلـ كلو على األحكاـ الَبكيبية، ابتدأىا األزىري ا٤باضي، وُب ىذا الف

ُب باب الفاعل، فهو عرؼ الفاعل، ٍب ذكر أقسامو، و٫بن  -رٞبو اهلل تعاىل-بباب الفاعل، وقرأنا كبلمو 
، فأحب أف أسأؿ                                                     ً                            شرحنا التعريف، وذكرنا ىذه األقساـ، واستدركنا عليو شيئ ا ٩با رأينا أف األفضل استدراكو

 أسئلة سريعة قبل أف نبدأ بالتطبيق؛ ألف ُب الدرس ا٤باضي ما طبقنا على باب الفاعل لضيق الوقت.
 س: عرؼ لنا الفاعل.

 جػ: قلنا: الفاعل ىو االسم ا٤بسند إىل فعل قبلو.
 س: تفوؽ ٧بمد ُب دراستو، ٧بمد: فاعل أـ ليس بفاعل؟.

 جػ: فاعل.
 مد ىنا فاعل؟.س: ٧بمد تفوؽ ُب دراستو، ٧ب



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                                                  ً  جػ: مبتدأ ليس بفاعل، ٤باذا؟ مع أف التفوؽ ُب ا٤بثالْب مسند إىل ٧بمد؟ اآلف التفوؽ أليس مسند ا 
؟ ألف الفعل ا٤بسند إليو تأخر، والفاعل ال بد أف يكوف الفعل  ٌ      ً                                                       إىل ٧بمد؟ بلى، ٤باذا ال يكوف ٧بمد  فاعبل                             

 إىل ىذا الشرط وىو كبلـ العرب.               ً                                ا٤بسند إليو متقدم ا قبلو، وعرفنا األمر الذي دعاىم 
نريد اآلف أف نطبق على باب الفاعل، أنا أريد أف ٚبرجوا يل الفعل وفاعلو، ال نريد أف نعرب كل 

 الشاىد، يكفي الفعل وفاعلو.
ْ ِ ُ   َ ق د  أ فػ ل ح  ال م ؤ م ن وف  الشاىد األوؿ: }  ُ  ْ   َ  َ ْ َ   ْ َ  ال م ؤ م ن وف {} {: فعل، و َ ْ َ  َ أ فػ ل ح  [. }ٔ{ ]ا٤بؤمنوف: َ    ُ ِ ْ  ُ : فاعل  ْ 

 رفوع، وعبلمة رفعو الواو؛ ألنو ٝبع مذكر سامل.ألفلح، م
َ    ق د  أ فػ ل ح  م ن تػ ز ك ىالشاىد الثاين: }  َ    َ  َ  َ ْ َ   ْ {: الفاعل، اسم َ  م ن} {: الفعل، و َ ْ َ  َ أ فػ ل ح  [. }ٗٔ{ ]األعلى: َ 

موصوؿ ٗبعُب الذي، ما إعراب من؟ فاعل، ُب ٧بل رفع، مبِب على السكوف، ٤باذا قلت: فاعل ُب ٧بل رفع. 
؟. ألنو مبِب، ىذا درسناه من قبل ُب األحكاـ اإلفرادية ُب طريقة اإلعراب، إذا كانت ومل تقل: فاعل مرفوع

                                                                             ً                   الكلمة معربة تقوؿ: مرفوع. وإف كانت مبنية تقوؿ: ُب ٧بل رفع. والفاعل ال يكوف إال ا٠ب ا، ما قيدناه بكونو 
     ً          ً                       معرب ا أو مبنين ا، اسم معرب أو اسم مبِب.

 الشاىد الثالث: 
 منهم أحب الصا٢بْب ولست

 

 لعلي أف أناؿ هبم شفاعة. 
 

الفعل األوؿ: أحب، وفاعلو: مستَب تقديره أنا، انتبهوا، أحب، من الذي يفعل ا٢بب؟ ا٤بتكلم، 
ا٤بتكلم غّب موجود ُب البيت، لكن النحويْب ال عبلقة ٥بم بالذوات، ىم يتعاملوف مع األلفاظ، ما اللفظ 

ضمّب مستَب ُب البيت تقديره أنا، النحو يتعامل مع ىذا اللفظ  الذي يعود إىل ا٤بتكلم الفاعل ا٢بقيقي؟ ىو
أنا، ويقوؿ: أنا: فاعل. ماذا يعِب بقولو: أنا فاعل؟. يريد أف أنا اسم يعود إىل الفاعل ا٢بقيقي، وإال فأف 

 النحويْب واللغويْب ال يتعاملوف مع الذوات، يتعاملوف مع الكبلـ.
، أما األفعاؿ الناقصة و٫بن نبحث عن األفعاؿ التامة، ىي ال باب كاف وباب كاد –           ً                     ٍب تطلب فاعبل 

 ىذا سيأٌب كبلـ مستقل عليهما فيما بعد. -وأخواهتما
 الفعل الثاين: أناؿ، والفاعل: مستَب تقدير أنا، أناؿ أنا.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ل ن ا و ٫ب  ف ظ  أ خ ان ا و نػ ز د اد  ك ي ل  ب ع ّب  الشاىد الرابع: } ِ  ٍ و ٭ب  ّب  أ ى   َ  َ  ْ َ   ُ  َ  ْ  َ  َ   َ   َ  َ  ُ  َ ْ َ  َ   َ َ  ْ  َ  ُ {: الفعل األوؿ،  َِ ُ ٭ب  ّب  [. }٘ٙ{ ]يوسف: َ  َِ
َ  ُ ٫ب  ف ظ  والفاعل: ضمّب مستَب تقديره ٫بن، و كذلك، } ْ  َ  ُ نػ ز د اد  {: أي ٫بفظ ٫بن، وكذلك، }َ ْ  {: أي نزداد ٫بن. َ 

َ َ  َ اقػ ر أ  ب اس م  ر ب ك  ال ذ ي خ ل ق  الشاىد ا٣بامس: }    ِ      َ ِّ َ   ِ  ْ {: الفعل األوؿ، فعل أمر،   ْ  َ ْ اقػ ر أ  [. }ٔ{ ]العلق:   ْ  َْ   ِ 
٧بمد عليو الصبلة والسبلـ، ىذا الفاعل ا٢بقيقي، لكن ما الذي يعود  وفاعلو: مستَب تقديره أنت، فالقارئ

إليو من ا١بملة؟ ضمّب مستَب تقدريو أنت، نقوؿ: أنت الفاعل. أي أنت ضمّب يعود إىل الفاعل ا٢بقيقي، 
َ  خ ل ق {والفعل الثاين: }  ، وفاعلو: ضمّب مستَب تقديره ىو يعود إىل الرب.َ َ 

 الشاىد السادس: 
 ٍ           ق  وتأٌب مثلو    َ       ال تنو  عن خل

 

ُ  عار عليك إذا فعلت عظيم .                        
 

الفعل األوؿ: تنهى، وفاعلو: مستَب تقديره أنت، وتأٌب: فعل، وفاعلو: مستَب تقديره أنت، وفعل: 
                                                                       ً      ً  فعل، وفاعلو: الضمّب ا٤بتصل وىو تاء ا٤بتكلم، فالفاعل ىنا ضمّب بارز وليس ضمّب ا مستَب ا.

َ  ِ  َ و تػ ر ى الش م س  إ ذ  الشاىد السابع: }  ْ        َ ف ه م  َ  َ  ِ  ْ ا ط ل ع ت تػ ز او ر  ع ن ك ه   ِ  ْ  َ    َ   ُ َ  َ       َ َ  و تػ ر ى[. }ٚٔ{: ]الكهف:    ََ   َ  َ :}
َ  ط ل ع تالفعل، والفاعل: مستَب تقديره أنت، والفعل الثاين: } {: فعل، والفاعل: التاء، وتعود إىل الشمس؛  ََ 

ألف الشمس تقدمت على الفعل، الشمس إذا طلعت، ما نقوؿ: الشمس فاعل. وإ٭با نقوؿ: الفاعل بعد 
 ود إىل الشمس. وعرفنا السبب ُب ذلك.الفعل يع

َ ْ َ  ُ و ر ب ك  ٱب  ل ق  م ا ي ش اء  و ٱب  ت ار  الشاىد الثامن: }  َ   ُ  َ  َ   َ  ُ  ُْ َ   َ {: فعل، والفاعل: مستَب َ ُْ  ُ ٱب  ل ق  [. }ٛٙ{ ]القصص: َ  َ ُّ
َ   ُ ي ش اء  } تقديره ىو يعود إىل ربك، وكذلك ُ  و ٱب  ت ار {} {، وَ   َ ْ َ  : أي يشاء ىو، وٱبتار ىو.َ 

ِ  و يػ ق وؿ  ال ذ يالشاىد التاسع: }      ُ   ُ َ  ً ك ف ر وا  ل س ت  م ر س بل     َ ن  َ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ ُ   ُ و يػ ق وؿ  [. }ٖٗ{ ]الرعد: َ  ِ   َ ال ذ ين  {: فعل، و }َ  َ      :}
 فاعل، ُب ٧بل رفع؛ ألنو مبِب على الفتح.

ف ه م  أ ن ا أ نز ل ن ا ع ل ي ك  ال ك ت اب  الشاىد العاشر: } َ   ْ  ِ َ  َ أ و مل   ي ك   َْ َ   َ ْ َ  َ     َ   ْ  ِ  ِ  ْ  َ َْ  َ ف ه م  [. }ٔ٘{ ]العنكبوت: َ  ِ  ْ ي ك   ِ  ْ {: الفعل َ 
ْ                                                   {، وا٤بفعوؿ: }ى م { مفعوؿ بو مقدـ، وقلنا ُب تعريف الفاعل أف الفاعل ال ا َ     َ  َ ْ َ أ ن ا أ نز ل ن  يكفي، والفاعل: }  ِ              

{ اسم؟ مصدر مؤوؿ، أو اسم مؤوؿ، فهو اسم، لكن اسم مؤوؿ، فاالسم  َ     َ  َ ْ َ أ ن ا أ نز ل ن ا          ً         يكوف إال ا٠ب ا، فهل، }



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وخربىا، لكن ما نقوؿ:                                                                              ا٤بؤوؿ ىو ا٤بركب أو ا٤بتكوف من أف وفعل، أو من أن ا، وا٠بها وخربىا، ىنا أن ا وا٠بها
 {. َ     َ  َ ْ َ أ ن ا أ نز ل ن االفاعل ىو ما يقابلو من ا٤بصدر الصريح إنزالنا، ال، الفاعل ليس إنزالنا، الفاعل: }

الشاىد ا٢بادي عشر: ينبغي أف تشهد با٢بق. ينبغي: الفعل، والفاعل: أف تشهد، وىي اسم مؤوؿ؛ 
 ألهنا مكونة من أف وفعل.

 الشاىد الثاين عشر:
 علينا أف تصاب جسومنايهوف 

 

 وتسلم أعراض لنا وعقوؿ. 

 

الفعل: يهوف، والفاعل: أف تصاب، فهي اسم مؤوؿ من أف والفعل، تقوؿ: أف: حرؼ نصب 
 للمضارع، وتصاب: فعل مضارع منصوب بأف، وأف والفعل: فاعل ُب ٧بل رفع.

 الشاىد الثالث عشر: 
 يا من يعز علينا أف نفارقهم

 

 دكم عدـ.وجداننا كل شيء بع 
 

 الفعل: يعز، والفاعل: أف نفارقهم، وأف نفارقهم اسم؛ ألنو اسم مؤوؿ.
 ىذا ما يتعلق بالفاعل وشيء من األمثلة عليو من القرآف والشعر.

 األسئلة:
 س:...

                                                                                         جػ: أن ا، ىذه أن ا الٍب ىي من أخوات إف، وا٠بها نا ا٤بتكلمْب، وأصل ا١بملة: أف  نا، أن نا، بثبلث 
ولكن من أحكاـ إف، وأف إذا دخلت عليها ناء ا٤بتكلمْب ٯبوز أف ٙبذؼ إحدى نوين إف للتخفيف،  نونات،

                                                                                                     وٯبوز أف تبقيها، فتقوؿ: إننا، وإن ا، وأننا، وأن ا. كل ذلك جائز ووارد ُب القرآف الكرًن، واإلعراب ما يتغّب.
 س:...

للمعية، فإذا كانت الواو للمعية، فا٤بضارع  ، ىذا سيأٌب ُب إعراب الفعل ا٤بضارع، الواو ىنا        َ جػ: وتأٌب  
 بعدىا منصوب أف مضمرة.

 س:...



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

. فمن أنواعو: االسم الظاىر، وا٤بضمر،                                                      ً                                   جػ: قلنا من قبل: االسم أنواع، وىو بكل أنواعو يقع فاعبل 
تكوف أف وشرحنا ذلك، ومن أنواعو: االسم الصريح وا٤بؤوؿ، الصريح ُب مقابلة ا٤بؤوؿ، وا٤براد با٤بؤوؿ ىو ما ي

والفعل ا٤بضارع، عندما ٘بد أف وبعدىا فعل مضارع تعلم أهنا اسم مؤوؿ، أي تعامل معاملة االسم ا٤بؤوؿ، 
، وتقع ٦برور ا، و٫بو ذلك، أو من أف وا٠بها وخربىا، فلهذا عندما نأٌب إىل باب إف  ، وتقع مفعوال          ً            ً           ً                                                            تقع فاعبل 

ه القضية، إذا تؤولت ا٤بصدر، استطعت أف تضع وأف، مٌب نقوؿ: إف بالكسر، وأف بالفتح؟. يعود إىل ىذ
 مكاهنا اسم، فهي أف بالفتح، وإذا مل تستطع فهي إف بالكسر.

مثاؿ: يعجبِب أف ٘بتهد. أي يعجبِب اجتهادؾ سواء بسواء، فاجتهادؾ اسم صريح، وأف ٘بتهد اسم 
تهد. فالفاعل أف ٘بتهد. ىذا مؤوؿ، فإذا قلنا: يعجبِب اجتهادؾ. فالفاعل اجتهادؾ، وإذا قلنا: يعجبِب أف ٘ب

 اسم صريح، وىذا اسم مؤوؿ.
 س:...

جػ: نعم ُب اللغة يستعمل ضمّب ا١بمع للواحد، فضمائر ا١بمع ُب اللغة تستعمل للجمع ا٢بقيقي 
وللجمع غّب ا٢بقيقي، فا١بمع ا٢بقيقي، أف نقوؿ: ٫بن طبلب ٦بتمعوف ُب ا٤بسجد. و٫بن بالفعل ٝبع 

، وٲبكن أف يستعملها الواحد ا٤بفخم لنفسو، فا٤بفخم لنفسو كأنو يقـو مقاـ حقيقي، أي أكثر من اثنْب
ٝباعة، فيمكن أف نستعملها، فأقوؿ لكم: ٫بن ُب ىذه الليلة نشرح األزىرية. لو أردت أف أفخم نفسي، 
ولست بذلك، لكن ٲبكن أف تستعمل ُب اللغة، ٫بن نشرح، وال تنكروف ذلك، وأنتم تعرفوف أين واحد، 

: ٫بن فبلف بن فبلف أمرنا  ولكن                                                               ً                      أردت أف أفخم نفي، فقلت: ٫بن نشرح كتاب األزىرية. أو ا٤بلك يقوؿ مثبل 
ٗبا ىو آت. ألنو يفخم نفسو، ومن ذلك اهلل سبحانو وتعاىل، فهو أحق من فخم نفسو وعظمها، فيقوؿ: 

ر  } ْ  َ إ ن ا ٫ب  ن  نػ ز ل ن ا الذ ك  ِّ     َ ْ    َ   ُ ْ َ  اىل بنا الدالة على ا١بمع على ىذا ا٤بعُب.[، ويعرب عن نفسو سبحانو وتعٜ{ ]ا٢بجر:  ِ    
 س:...

 جػ:... اسم أف ُب ٧بل نصب.
 س:...



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

جػ: جسومنا معموؿ لتصاب، أي تابع فقط، من باب التبع، وإال فاالسم ا٤بؤوؿ أف والفعل، ٍب 
 جسومنا تابع؛ ألهنا نائب فاعل لتصاب، وىي معموؿ لتصاب.

 س:...
ثناء السؤاؿ... ما يتصور جهل الفاعل إذا ٠بعت ا١بملة، إذا جػ: ٲبكن أف تراعي ىذه األشياء ُب أ

: انطلق ٧بمد. فكيف ٚبرج الفاعل بطريق                                                       ً                                   جاءت ا١بملة فالفعل فيها، لكن كيف ٚبرجو؟، لو قلت لكم مثبل 
: انطلقت السيارة. ستقوؿ ُب                                                              ً                          السؤاؿ وا١بواب؟ ستقوؿ: من انطلق؟. ا١بواب: ٧بمد، لكن لو قلنا مثبل 

ي انطلق؟. ستقوؿ: السيارة. ألف ٧بمد عاقل، فتقوؿ: من؟. والسيارة غّب عاقل فتقوؿ: ما؟. السؤاؿ: ما الذ
 ألف ىذا طريقة عامة.... بطريق السؤاؿ.

 س:...
جػ: ىذا قد يشار إليو ُب باب ا٤بفعوؿ بو، وسبق كيفية إعراب ا٤بقصور، عندما تكلمنا ُب طريقة 

           ً               ً                            د يكوف مقدر ا. قد يكوف مقدر ا فيو ٟبسة أبواب، ذكرناىا من                                   ً     اإلعراب، وقلنا: اإلعراب قد يكوف ظاىر ا، وق
قبل منها االسم ا٤بقصور، فإعرابو مقدر، فإذا كاف اإلعراب غّب ظاىر ألي سبب من األسباب، إما أنو مقدر 
ٍ                                                                                 أو مبِب، فحينئذ  ليس لك ُب الفاعل وا٤بفعوؿ إال أف تلـز هبما األصل، تقدـ الفاعل، وتأخر ا٤بفعوؿ بو، لكن               

 ىذا سيأٌب ُب ا٤بفعوؿ.
 ندخل اآلف ُب الكبلـ على الباب الثاين، وىو باب نائب الفاعل.

 *** ا٤بًب ***
 الثاني: باب نائب الفاعل.الباب 

وىو كل اسم حذف فاعلو، وأقيم ىو ُمقامو، وغير عاملو إلى صيغة ُفعل، أو يٌفعل، أو إلى  
 مفعول.

 *** الشرح ***



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الد، يعرؼ نائب الفاعل بقولو: كل اسم حذؼ فاعلو، وأقيم ىو ىذا ىو التعريف عند الشيخ خ
 ُ                         ُ       ُ                 م قامو، وغّب عاملو إىل صيغة ف عل أو ي فعل أو إىل مفعوؿ.

،  قولو: كل اسٍم:                                                      ً              ً  إذف فالفاء، فنائب الفاعل كالفاعل، ُب كونو ال يكوف إال ا٠ب ا، فبل يكوف فعبل 
       ً                               وال حرف ا، وال غّب ذلك، ال ٝبلة وال شبو ٝبلة.

      ُ                                                         عندما ي قاؿ: حذؼ أو ٧بذوؼ. فمباشرة تعلم أف ىذا الشيء موجود، وىذا  حذف فاعلو:قولو: 
، ا٤بعدـو غّب ا٤بوجود من األصل،  ً                                                                 سيأتيكم ُب أبواب كثّبة جد ا ُب النحو، ونفرؽ بْب احملذوؼ وبْب ا٤بعدـو                       

لة، ال يظهر أما احملذوؼ، عندما تقوؿ: ٧بذوؼ أو حذؼ. معُب ذلك أنو موجود، ولكنو ال يظهر ُب ا١بم
ُب الكبلـ لسبب من األسباب، وأسباب عدـ ظهوره كثّبة، فلهذا يقوؿ النحويوف ُب القاعدة ا٤بشهورة: 
: وٯبب أف يوجد رابط بْب ٝبلة ا٣برب وا٤ببتدأ، وىذا                                                ً                                            احملذوؼ كا٤بذكور. ويأٌب ُب أحكاـ كثّبة، بأف يقوؿ مثبل 

يوجد ضمّب، سواء ىذا الضمّب مذكور أو ٧بذوؼ، كيف                 ً        ً         ً          الرابط يكوف ضمّب ا، مذكور ا أو ٧بذوف ا. ال بد أف
٧بذوؼ، وتقوؿ: إنو موجود؟. ٗبا أنو ٧بذوؼ أي موجود، ىو كاف موجود ٍب أصابو ا٢بذؼ، وكذلك ىنا، 
يقوؿ: حذؼ فاعلو. معُب ذلك أف الفاعل موجود ُب ا١بملة، ولكنو منع من الظهور با٢بذؼ، لسبب من 

، ولكنو األسباب، ويذكروف أسباب حذؼ ال ُ                                   ً        فاعل، فإذا قيل: س رقت السيارة. فمعُب ذلك أف ىناؾ فاعبل                  
                                                                       ً               حذؼ، أي موجود فاعل، لو مل يكن ىناؾ فاعل، ٤با صح الفعل؛ ألف الفعل مرتبط عقبل  بفاعل، ما ٲبكن 
ٍ                                    أف يوجد فعل ببل فاعل، لكن ىذا الفعل إما أف يذكر، فحينئذ  نقوؿ: إف الفعل فاعلو مذكور. أو قد                                                       

 روؼ.يقولوف: مع
 مثاؿ: سرؽ اللص السيارة. 

فإذا حذؼ الفاعل لسبب من األسباب، كونك ال تعرؼ ما ا٠بو، أو تعرفو وال تريد أف تصرح بو 
                                                                              ً         لسبب من األسباب، أو ٚباؼ عليو إذا صرحت با٠بو، أو ٚباؼ منو إذا صرحت با٠بو، أو احتقار ا لو، أو 

ً                                           تعظيم ا لو، أغراض وأسباب يذكرىا النحويوف ُب كتبهم     . 
                                                           ً                الشاىد: أنك إذا حذؼ الفاعل، إذف فهو موجود، ولو مل يكن موجود ا ما أصابو ا٢بذؼ.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                               ً                                                 فحذؼ فاعلو، أي كاف الفاعل موجود ا فحذؼ، فإذا حذفنا الفاعل من ا١بملة سيَبتب على ذلك 
 أمراف ذكرٮبا الشيخ خالد ُب التعريف.

عل، أي وضع موضع مقاـ الفاأي أقيم ىذا االسم الذي حذؼ فاعلو قولو: وأقيم ىو مقامو: 
                ُ                   أحكاـ الفاعل، وع مل معاملة الفاعلة.                َ الفاعل، أي أعطي  

 مثاؿ: سرؽ اللص السيارة. سرؽ: فعل، فاعلو معروؼ، واللص: ىو الفاعل، والسيارة مفعوؿ بو.
 لو حذفنا الفاعل )اللص(، سنعمل أمرين:

                                         ُ             األوؿ: أف نأخذ ىذا االسم السيارة، و نقيمو م قاـ الفاعل. 
                 ُ             س: ما معُب نقيمو م قاـ الفاعل؟.

جػ: أي نعطيو أحكاـ الفاعل، بقـو مقامو ويأخذه أحكامو، يأخذ أحكامو، فيأخذ الرفع، فنقوؿ: 
ُ                                                                                          س رقت السيارة. وكانت السيارة من قبل منصوبة ُب سرؽ اللص السيارة. يأخذ أحكامو، فيكوف عمدة، فبل 

لة، فيمكن أف تقوؿ: سرؽ اللص. وتسكت، ىذا اقطع ٰبذؼ بعد ذلك، وكاف من قبل ُب ا٤بثاؿ السابق فض
يده، ٤باذا؟ ألنو سرؽ، ما ٰبتاج إىل مفعوؿ بو، فا٤بفعوؿ بو فضلة، ٲبكن أف تأٌب بو لزيادة بياف الكبلـ، 
وٲبكن أف ٙبذفو، لكن إذا جعلت ا٤بفعوؿ بو نائب فاعل، أي أقمتو مقاـ الفاعل، سينقلب إىل عمدة، فبل 

                                              ً        ً                ذ أحكاـ الفاعل، سيتحكم ىو بعد ذلك ُب الفعل تذكّب ا وتأنيث ا؛ ألف الفاعل ىو ٲبكن أف ٰبذؼ، ويأخ
                       ً        ً                       ً                                        ً  الذي يتحكم ُب الفعل تذكّب ا وتأنيث ا، فإذا كاف الفاعل مذكر ا فستقوؿ: سرؽ اللص. وإذا كاف الفاعل مؤنث ا 

ٌ                                     ً        ً               ستقوؿ: سرقت ىند . فالفاعل ىو الذي يتحكم ُب الفعل تذكّب ا وتأنيث ا، طيب حذفنا ال فاعل، وأقمنا السيارة               
ُ              مقامو، فما الذي سيتحكم ُب الفعل حينئذ ؟ نائب الفاعل، سنقوؿ: س رقت السيارة.  -ا٤بفعوؿ بو ىنا–                        ٍ                                     

                        ُ                                                               فهذا معُب أف نائب الفاعل ي قاـ مقاـ الفاعل، أي يأخذ كل أحكامو ُب الرفع، وكونو عمدة، وكونو 
ً                              عند الفعل، ىذا أيض ا ٩با ذكرناه من أحكاـ الفاعل،                   ً        ً                     يتحكم ُب الفعل تذكّب ا وتأنيث ا، وكونو ٯبب أف يتأخر                   

ُ           ُ                          ىل ٯبوز أف يتقدـ نائب الفاعل على الفعل؟ ُب ا٤بثاؿ السابق: س رقت السيارة . السيارة: نائب فاعل، لو                                                         
ُ                                                                               قلنا: السيارة س رقت. أين نائب الفاعل؟ ىل نقوؿ: السيارة؟. ال، ٤باذا؟ نقوؿ: ألف الفاعل ال يتقدـ على                

ما ُب فاعل. لكن القواعد ا٤بقررة أف نائب الفاعل يأخذ أحكاـ الفاعل، فإذا قلنا: السيارة  الفعل. تقوؿ:



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ُ                                                                                      س رقت. فسنقوؿ ُب إعراب السيارة: مبتدأ، ونائب الفاعل: مستَب تقديره ىي. ٖببلؼ ما لو قلت: سرؽ 
رؽ: فعل، واللص: اللص السيارة. ٍب قلت: السيارة سرؽ اللص. ما إعراب السيارة ُب السيارة سرؽ اللص؟ س

فاعل، والسيارة: مفعوؿ بو مقدـ، ىل ا٤بفعوؿ بو ٲبتنع تقدٲبو؟ ما ٲبتنع تقدٲبو، الذي ٲبتنع تقدٲبو الفاعل، 
ٍ                       وكذلك نائب الفاعل؛ ألنو ُب حكمو، فإذا وقع ا٤بفعوؿ بو نائب فاعل، فيمتنع حينئذ  تقدٲبو، ما الدليل على                                                                          

: س رقت السيارة واحملفظة. ٍب قدمتهما ذلك؟ ىو ما قلناه ُب الدليل على أف الفا ُ                               عل ال يتقدـ، فلو قلت مثبل    ً                       
ُ                                                                      فقلت: السيارة واحملفظة س رقتا. فنائب الفاعل ألف االثنْب، وليس السيارة أو احملفظة، وىذا يدؿ على أف                       

 الفاعل ونائب الفاعل كذلك ٯبب أف يتأخر عن الفعل كما شرحنا ذلك ُب الفاعل من قبل.
 فاعل فيجب أف يعمل أمراف: قلنا: إذا حذؼ ال

          ٌ                 ُ      األوؿ: أف ي قاـ نائب الفاعل م قامو.
                                                 ُ                 الثاين: قاؿ الشيخ خالد: وغّب عاملو إىل صيغة فعل أو ي فعل أو إىل مفعوؿ.

ىذا األمر الثاين، إذا حذؼ الفاعل  :وغير عاملو إلى صيغة فعل أو يُفعل أو إلى مفعولقولو: 
لعامل، العامل الذي كاف يرفع الفاعل ٯبب أف تغّبه مع نائب فقاـ نائب الفاعل منابو، ٯبب أف تغّب ا

الفاعل؛ لتبنيو للمجهوؿ، والبناء للمجهوؿ لو قواعد، ليست كثّبة، ٣بصها الشيخ خالد لنا، فنريد أف نقرأ  
 كبلـ الشيخ خالد ُب ىذه التغيّبات الٍب تصيب العامل الذي يرفع الفاعل إذا حذفنا الفاعل.

 *** ا٤بًب ***
كان عاملو ماضًيا ضم أولو وكسر ما قبل آخره تحقيًقا نحو ُضِرب زيٌد أو تقديًرا نحو كيل   فإن

 الطعام وُشدَّ الحزام.
 *** الشرح ***

                                                                    ً     ً                ىذا التغيّب الذي ذكره ُب الفعل ا٤باضي، إذا كاف العامل الرافع للفاعل فعبل  ماضي ا فأنك إذا حذفت 
ُب الفعل ا٤باضي ما ذكره الشيخ خالد، تضم أولو وتكسر ما  الفاعل وأنبت نائب الفاعل منابو فإنك تعمل

ذ. ِ   قبل آخره، ففي ضرب، نقوؿ: ض ر ب. نضم األوؿ ونكسر ما قبل اآلخر، وُب أخذ، أ خ   ُ                                        ِ  ُ                           
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س: ىل نقوؿ: يضم أولو، ويكسر ما قل آخره؟. أـ نقوؿ: يضم أولو ويكسر ثانيو؟. أو كبلٮبا 
 سواء؟.

رب، وأخذ، وكسر، و٫بو ذلك، فلهذا كبلمو دقيق، عندما جػ: كبلٮبا سواء ُب الثبلثي مثل: ض
يقوؿ: ويكسر ما قبل اآلخر. ليشمل غّب الثبلثي من الرباعي وا٣بماسي والسداسي، ففي الرباعي، لو قلنا: 
، وقبل اآلخر  . فاألوؿ مضمـو ِ                           أكـر ٧بمد  األستاذ . ٍب حذفنا الفاعل وبنينا الفعل للمجهوؿ نقوؿ: أ كرـ    ُ                                             َ        ٌ        

: انطلقت السيارة ُب ا٤بيداف. فحذفنا الفاعل مكسور، أما ال                                  ً                                         ثاين فساكن، وُب ا٣بماسي كأف نقوؿ مثبل 
السيارة، وأنبنا ا١بار واجملرور كما سيأٌب، ينوب الفاعل أو ا١بار واجملرور، أو ا٤بفعوؿ ا٤بطلق، انطلقت بدأت 

قط ذكر األشياء ا٤بشهورة، هبمزة وصل، وكتاب احملقق ذكر األشياء الٍب تركها الشيخ خالد، الشيخ خالد ف
وترؾ األشياء غّب ا٤بشهورة كالفعل ا٤ببدوء هبمزة وصل، أو ا٤ببدوء بتاء زائدة و٫بو ذلك، ٲبكن أف تنظروا فيها 

 إف شئتم للتوسع ُب ذلك. 
ِ   فالضمة موجودة لفظ ا، وكذلك الكسرة ُب الراء موجودة لفظ ا، ض ر ب. قولو: تحقيًقا نحو يُِرد:  ُ    ً                                  ً                  

ٌ            فاألصل ُب كيل الطعاـ قبل حذؼ الفاعل كاؿ ٧بمد  الطعاـ، ٍب : ل الطعاميا نحو كأو تقديرً قولو:                                          
حذفنا الفاعل ٧بمد، وأنبنا الطعاـ ا٤بفعوؿ بو منابو، وبنينا الفعل للمجهوؿ، كيف سنبِب الفعل للمجهوؿ؟ 

ُ ِ                        قاؿ: بضم أولو، وكسر ما قبل آخره. ىذا ىو األصل ا٤بهجور ك ي ل، وُب ىذا ثقل بسبب اجتم اع الياء مع                                                     
ً                   الكسرة، كما يقولوف: اجتماع الياء مع عدوهتا. فسهلت العرب ذلك، و العرب دائم ا تنزع إىل ا٤بيل إىل                                                                         

 التخفيف، فقالوا: كيل الطعاـ. فتخلصوا من ىذا الثقل هبذا العمل، 
ٌ                                        األصل ُب ذلك، شد ٧بمد  ا٢بزاـ، ٍب حذفنا الفاعل، وأنبنا ا٢بزاـ ا٤ب الحزام: قولو: وُشدَّ  فعوؿ بو                  

منابو، والفعل بنيناه للمجهوؿ، كيف نبِب الفعل للمجهوؿ؟ نقوؿ: بضم األوؿ وكسر ما قبل اآلخر. أي 
، فتخلصوا من ىذا الثقل بإدغامهما،  ِ                                                           ً                                  ش د د ا٢بزاـ، ومن القواعد ا٤بقررة عندىم أف اجتماع ا٢برفْب يسبب ثقبل   ُ

ٌ  فقالوا: ش د  ا٢بزاـ. و٥بذا قواعد مذكورة بالتفصيل كل                                          ُ  ُب بابو.        



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                                  ً                      ً     ىذا ما يتعلق بالفعل ا٤باضي، إذا كاف الفعل العامل الرفع بالفاعل ماضي ا، وإذا كاف الفعل مضارع ا؟. 
 سيأٌب.

 *** ا٤بًب ***
وإن كان مضارًعا ضم أولو وفتح ما قبل آخره، وفتح ما قبل آخره، تحقيًقا نحو ُيضَرب، 

 وتقديًرا نحو يُباع العبد، ويشدُّ الحبل.
 ****** الشرح 

            ً                                                                        فإف كاف مضارع ا يضم أولو ويفتح ما قبل آخره، ففي مضارع ضرب، نقوؿ: يضرب. وإذا أردنا أف 
: يكـر ٧بمد   ٌ  نبنيو للمجهوؿ نضم األوؿ ونكسر ما قبل اآلخر، ي ضر ب، وإذا قلنا مثبل  ُب مضارع أكـر                       ً                 َ   ُ                                          

َ                              األستاذ. نبنيو للمجهوؿ، ي كر ـ، بضم األوؿ وفتح ما قبل اآلخر.   ُ                        
                              ً       ً                       أي أف تلفظ بالضمة والفتحة لفظ ا حقيقي ا كما ُب األمثلة السابقة. ا:قولو: تحقيقً 

ُ  عندما كانت العبيد ت باع، واآلف نقوؿ: ي باع الطعاـ . األصل: يبيع   قولو: أو تقديًرا نحو يٌباع العبد:             ُ         ُ                 ُ                   
ٌ       َ                                                                             ٧بمد  الطعاـ ، حذفنا الفاعل، وأنبنا الطعاـ منابو، ٍب بنينا الفعل للمجهوؿ، الفعل للمعلـو يب يع، كيف تبنيو   

للمجهوؿ؟ تضبط القاعدة السابقة، وانظر ماذا ٰبدث لك، عندؾ يبيع، األصل ياء، ضم األوؿ وافتح ما 
ً            قبل اآلخر كما فعلت ُب يضرب، ي بي ع، ىذا األصل اجملهور، حروؼ العلة إذا ٙبركت دائم ا تتبلعب هبا                                             َ ُ                           

ذا، ومرة ىكذا، ىذه قواعد مطردة، فمنها العرب، و٥بم ُب ذلك قواعد مطردة، أي ال يتبلعبوف هبا مرة ىك
                                                     ً               ُ َ     ُ                       ا٤بضارع، ا٤بضارع إذا كانت العْب حرؼ علة، فأهنم يقلبوهنا ألف ا، فيقولوف ُب ي بي ع: ي باع. ماذا فعلوا؟ نقلوا 

                                          ً           ُ                                       الفتحة من الياء إىل الباء، وقلبوا الياء ألف ا، فصارت ي باع، وُب ذلك تعليبلت، ليس ىذا مكاف ذكرىا.
                                                              ُ   ُّ القاعدة منطبقة ىنا، لكنها منطبقة بالتقدير ال بالتحقيق، واألصل ُب ي شد   الحبل:قولو: وُيشدُّ 

َ               ا٢ببل: ي شد  ٧بمد  ا٢ببل ، حذفنا ٧بمد، وبنينا الفعل للمجهوؿ، طبق القاعدة، فتقوؿ: ي شد د ا٢ببل. إال أف    ُ                                                        َ      ٌ    ُّ   ُ      
ُ           ً  فقالوا: ي شد  ا٢ببل . وىذا طلب ا القاعدة الٍب ذكرناىا قبل قليل وىي اجتماع ا٤بثلْب يدعو العرب إىل إدغامهما،      ُّ   ُ        

 للتخفيف.
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 *** ا٤بًب ***
وإن كان عاملو اسم فاعٍل جيء بو على صيغة اسم المفعول تحقيًقا نحو مضروب زيٌد، أو 

 تقديًرا نحو قتيل عمرو.
 *** الشرح ***

ٌ                      كنا ذكرنا ُب الفاعل، قلنا: الفاعل ىو االسم الذي أسند إليو فعل  أو شبهو. أسند إليو ف عل كأف                                                           
: قاـ ٧بمد . قاؿ: أو شبهو. أي أو شبو الفعل، وقلنا: ا٤براد بشبو الفعل االسم ا٤بشتق العامل عمل  ٌ                                                                                تقوؿ مثبل          ً        
الفعل، وىو اسم الفاعل، والصفة الشبهة. ىذه أ٠باء شقت من األفعاؿ، وكأهنا شقت من األفعاؿ تعمل 

الذي يفعل القيم قاـ، فهو قائم، قائم  مثل ىذه األفعاؿ الٍب شقت منها، ماذا نشق من قاـ؟ اإلنساف
ٌ    مشقوؽ من قاـ، إذف فقائم يعمل مثل قاـ، كما تقوؿ: قاـ ٧بمد . فعل وفاعل، تقوؿ ُب: أقائم ٧بمد ؟.                                ٌ                                                       
ٌ  ٧بمد : فاعل؛ ألهنا ُب معُب قولك: أيقـو ٧بمد ؟. تقوؿ: كيف عمل قائم  الرفع ُب ٧بمد؟. نقوؿ: عمل قائم                                ٌ                      ٌ                                  ٌ   

ن الفعل، فهو يعمل عملو، مثلو. وىذا الذي أراده ا٤بؤلف بقولو: أو شبهو. الرفع ُب ٧بمد؛ ألنو مشقوؽ م
 أي شبو الفعل.

ٌ                                    كما ُب قولك: أقائم  ٧بمد ؟. ماذا تعمل بو؟ كيف تبنيو للمجهوؿ  قولو: وإن عاملو اسم فاعٍل:     ٌ                 
 ليكوف ما بعده نائب فاعل؟. سيأٌب.

وزف مفعوؿ، اسم ا٤بفعوؿ يؤخذ  اسم ا٤بفعوؿ أي على قولو: جيء بو على صيغة اسم المفعول:
، اسم الفاعل من أين ينشق؟  من الفعل ا٤ببِب للمجهوؿ، كما أف اسم الفاعل يؤخذ من الفعل ا٤ببِب للمعلـو
، لكن لو قلت: مضروب. فهو  ، فقائم من قاـ، وضارب من شرب، ومكـر من أكـر من الفعل ا٤ببِب للمعلـو

؟  مشقوؽ من الفعل ا٤ببِب للمجهوؿ، مضروب من َ   ضرب، ألست تقوؿ: ٧بمد مضروب؟. ٗبعُب ٧بمد  ضرب      ٌ                                   
ِ                                                                       أو ٧بمد  ض ر ب؟ ض ر ب، إذف فاالسم ا٤بفعوؿ مشقوؽ من الفعل ا٤ببِب للمجهوؿ فيعمل عملو، فّبفع نائب   ُ     ِ  ُ   ٌ      
                                                                                    ُِ    فاعل، فلهذا يقوؿ: تقلب اسم الفاعل إىل اسم مفعوؿ. ومفتوح مشقوؽ من الفعل ا٤ببِب للمجهوؿ ف ت ح، 

 وىكذا.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مضروب على وزف مفعوؿ، ىذا اسم مفعوؿ حقيقة، مضروب  :نحو مضروب زيدٌ  تحقيًقاقولو: 
 على وزف مفعوؿ، اسم ا٤بفعوؿ لو قاعدة معينة، إذا كاف من الثبلثي على وزف مفعوؿ.

ِ            ُِ            ُِ                 مثاؿ: ض ر ب، مضروب، ق ت ل، مقتوؿ، ف ت ح، مفتوح. قاعدة.  ُ        
ً         ومن غّب الفعل الثبلثي تأٌب با٤بضارع وتقلب أولو ميم ا مضمومة  ، وتفتح ما قبل اآلخر.                                             

، م كر ـ، واستخرج، م ستخر ج. َ   مثاؿ: أكـر     ُ             َ   ُ             
 قاعدة مطردة، ىذا اسم مفعوؿ حقيقة.

                           ً                             أي تقلبو إىل اسم مفعوؿ تقدير ا، ٫بو قتيل عمرو، أقتيل عمرو؟  :أو تقديًرا نحو قتيل عمرو قولو:
ٌ                                                      تقوؿ: عمرو  قتيل . ىنا قتيل اسم أو فعل؟ اسم، اسم جامد ليس لو فعل؟ أـ م شقوؽ من فعل؟ لو فعل،          ٌ     

                                     ُِ         ُِ                                           قتل، اآلف عمرو قتيل، ٗبعُب قتل، أو ٗبعُب ق ت ل؟ ٗبعُب ق ت ل، ٗبعُب فاعل أو مفعوؿ؟ مفعوؿ، لكن ىنا كلمة 
قتيل، ىل ىي اسم مفعوؿ حقيقة؟ أي مطردة على القياس، قياس اسم ا٤بفعوؿ من الثبلثي؟ ىو اآلف من 

فعوؿ حقيقة. لكن قتيل يقولوف: قتيل على وزف فعيل ٗبعُب قتل، من الثبلثي، لو قيل: مقتوؿ. قلنا: اسم م
                                           ً                  ُ                        مفعوؿ. فهو اسم مفعوؿ، لكنو اسم مفعوؿ تقدير ا ال حقيقة، فيعمل وي عامل معاملة اسم ا٤بفعوؿ.

ٌ       مثاؿ: ٧بمد  مضروب  أخوه.       ٌ          
ٌ                                                               مثاؿ: ا٤بسجد مفتوح  بابو. ما إعراب بابو؟ عندؾ اآلف مفتوح، ىذا اسم مفعوؿ، كيف تعرؼ                  

                                                    ُ  ّ            ُِ                    ؟ عاملو معاملة فعلو، فا٤بسجد مفتوح بابو كقولك: ا٤بسجد ي فت ح بابو أو ف ت ح بو. أي ا٤بعُب الذي اإلعراب
ٌ  تريد، فما إعراب بابو حينئذ ؟ نائب فاعل؛ ألنو وقع بعد فعل مبِب للمجهوؿ، فإذا قلت: ا٤بسجد مفتوح                                                                  ٍ                          

اسم مفعوؿ، اسم مفعوؿ كيف  بابو. فبابو نائب فاعل، ما الذي رفعو؟ فعل مبِب للمجهوؿ أو اسم مفعوؿ؟
 رفع نائب فاعل؟ ألنو مشتق مأخوذ من فعل مبِب للمجهوؿ فيعمل علمو.

ىذا ما يتعلق بتعريفو، وما يَبتب على حادث الفاعل، قد يسأؿ طالب فيقوؿ: ٫بن نسمع بنائب 
عوؿ بو، الفاعل، ودرسناه اآلف، لكن ما نسمع بنائب مفعوؿ مطلق، أو نائب مفعوؿ ألجلو، أو نائب مف

٤باذا الفاعل الذي كاف لو نائب؟. ألنو عمدة، أي مدير ا٤بدرسة لو نائب، وىو الوكيل، ولكن الطالب ليس 
لو نائب، كل شيء حسبو، فالفاعل عمدة ا١بملة اال٠بية، أي ما تقـو ا١بملة اال٠بية إال بو، فلو أردنا أو 
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من قبل، فيمكن أف ٫بذفو، لكن ٯبب أف ننيب أراد العريب أف ٰبذفو لسبب من األسباب الٍب أشرنا إليها 
                                             ً                                           منابو حينئذ، ومعُب ننيب منابو، أي ٯبعل مكانو ا٠ب ا يأخذ أحكامو ويقـو بعملو، أي يكوف ىو عمدة 
                                                             ً                                      ا١بملة الفعلية، لتقـو ا١بملة الفعلية بو، وكنا ضربنا من قبل مثاال  بالعمدة، عمدة ا٢بي، فهو كذلك، والفكرة 

م ال ٲبكن أف تستغِب ا١بملة عنو إال بنائب، و الشيء غّب ا٤بهم ٲبكن أف ٰبذؼ واحدة، أف الشيء ا٤به
وينتهي األمر، فهناؾ عمدة وفضلة، فا١بملة الفعلية عمدهتا الفاعل، وما سوى الفاعل فضبلت، وىي عبارة 

لت عن قيود، فقط أردت أف تذكر ىذا القيد اذكره، ما تريد أف تذكر ىذا القيد، شيء زائد، فلهذا جع
 العرب للفاعل عمدة، وأعطوه كل أحكامو، ومل يفعلوا ذلك مع غّبه.

س: ما الذي يقع نائب فاعل؟ قلنا: إذا حذفنا الفاعل ال بد أف ننيب منابو اسم يأخذ أحكامو، ما 
 ىذا االسم الذي ننيبو مناب الفاعل بعد حذفو؟. سيأٌب.

 *** ا٤بًب ***
، ومضمر نحو ُأكرمُت، وُأكرمنا، وُأكرمَت، ونائب الفاعل على قسمين: ظاىر كما مثلنا

 وُأكرمِت، وُأكرمتما، وُأكرمتم، وُأكرمتن، وُأكرم، ُأكرمْت، وُأكرما، وُأكرموا.
 *** الشرح ***

يريد الشيخ خالد ُب ذلك أف يقوؿ ما قالو من قبل ُب الفاعل من أف االسم ٔبميع أنواعو قد يقع 
 وا٤بضمر.نائب فاعل، وضرب أمثلة بالظاىر 

ُ               مل ٲبثل ىنا، وإ٭با أحاؿ إىل األمثلة السابقة كض ر ب زيد، وش د ا٢بزاـ، وكيل  قولو: ظاىر كما مثلنا:          ِ  ُ                                         
 الطعاـ، و٫بو ذلك، وىذه أ٠باء ظاىرة، وعرفنا أف االسم ا لظاىر ىو ما سوى الضمّب.

يريد بذلك ا٢بصر؛           ً           ً                           أي كاف ضمّب ا، وذكر شيئ ا من األمثلة على ذلك، وىو ال  قولو: ومضمر نحو:
 ألنو قد يتصور ُب غّب ذلك، وبينا عدـ ا٢بصر عندما تكلمنا على الفاعل.

: فعل ماض مبِب للمجهوؿ، ال ٧بل لو من اإلعراب، والفاعل: تاء ا٤بتكلم قولو: ُأكرمُت: ُأكرِم
 نائب فاعل، ُب ٧بل رفع، مبِب على الضم.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

كلمْب: نائب فاعل ُب ٧بل رفع، مبِب على السكوف، الفعل إعرابو ما سبق، وناء ا٤بت :وُأكرمناقولو: 
 وىكذا يقاؿ ُب الباقي.

                                       ُ                         فعل ماض مبِب للمجهوؿ، وأين نائب الفعل ُب أ كرمتما؟ أشرنا من قبل إىل  : ُأكرِم:ُأكرمتماقولو: 
أنو التاء، التاء تاء ا٤بخاطب ىنا، وىي نائب الفاعل، ُب ٧بل رفع، مبِب على الضم، أما ما: فهو حرؼ 

نية، حرؼ يدؿ على أف نائب الفاعل مثُب، ىذا قوؿ البصريْب، ويتبعهم على ذلك ٝبهور النحويْب، وقد تث
ينسب إىل الكوفيْب، وبعض ا٤بتأخرين التساىل ُب ا٤بسألة، فيقولوف: إف نائب الفاعل ىو ٦بموع التاء وما. 

ذلك من قبل، فلو تساىل متساىل  فيقولوف: ٛبا: نائب الفاعل. وٛبا ُب الفاعل يقولوف: فاعل. وأشرنا إىل
 وقاؿ: ٛبا: نائب الفاعل. مل ننكر عليو، ولو أراد الدقة لقاؿ: ما ذكرناه عن البصريْب.

ً   وذكرنا من قبل أنو أٮبل الضمّب ا٤بنفصل، فلم يذكر أنو يقع فاعل، وبينا أنو يقع فاعل، وأٮبلو أيض ا                                                                                         
ً               ُب نائب الفاعل، ونقوؿ ىنا: إنو أيض ا قد يقع نائب  فاعل. الضمّب ا٤بنفصل ٫بن، أو أنا وأنت وىو                                 

 وفروعهن، قد تقع نائب فاعل بعد إال.
: فعل مبِب للمجهوؿ، وإال: أداة حصر ىنا، ليست أداة           ُ   ِ                      ُ   ِ                                                 مثاؿ: ما أ كرـ  إال أنا. ما: نافية، وأ كرـ 

؟ أنا، أنا بعد فعل مبِب للمجهوؿ، ماذا ت كوف؟ نائب                                        ُ   ِ                                       استثناء؛ ألف االستثناء ىنا مكره، من الذي أ كرـ 
 فاعل، فأنا ىنا نائب فاعل، ُب ٧بل رفع، مبِب على السكوف.

ومن ما ٲبكن أف يستدرؾ على الشيخ خالد ُب ذلك: أف نبْب ما يقع نائب فاعل بعد حذؼ 
الفاعل، فليس كل اسم يقع نائب فاعل بعد حذؼ الفاعل، أي إذا حذفنا الفاعل ُب قولنا: سرؽ اللص 

ِ                                                  ينا الفعل للمجهوؿ، قلنا: س ر ؽ. ما الذي ننيب مناب الفاعل؟ السيارة، السيارة ما السيارة. حذفنا اللص، وبن  ُ                          
إعراهبا؟ مفعوؿ بو، أي ما الذي أنبناه مناب الفاعل؟ ا٤بفعوؿ بو، أخذنا ا٤بفعوؿ بو، ووضعناه موضع الفاعل، 

الٍب ذكرىا الشيخ  وأعطيناه أحكامو، و٠بيناه نائب فاعل، فا٤بفعوؿ بو ينوب مناب الفاعل، ككل األمثلة
ٌ          خالد، ض ر ب زيد ، أي ضرب ٧بمد  زيد ا، أو كيل الطعاـ، كاؿ ٧بمد  الطعاـ، وش د  ا٢بزاـ، شد  ٧بمد  ا٢بزاـ،                    ُ            ٌ                          ً     ٌ             ٌ      ِ  ُ       
كل أمثلتو على أف ا٤بفعوؿ بو ىو الذي ينوب مناب الفاعل، وىو األصل ُب النيابة عن الفاعل، ا٤بفعوؿ بو 

 فو.ىو األصل ُب النيابة عن الفاعل عند حذ



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 وقد ينوب عن الفاعل عند حذفو شيئاف آخراف سوى ا٤بفعوؿ بو:
 الشيء األوؿ: ا٤بفعوؿ ا٤بطلق. 

، واألستاذ: فاعل، وجلوس ا: مفعوؿ  . جلس: فعل مبِب للمعلـو ً          مثاؿ: جلس األستاذ  جلوس ا طويبل                                             ً       ً      ُ                
: نعت أو صفة.                                                         ً             مطلق، كما سيأٌب ُب ا٤بفعوؿ ا٤بطلق أنو ا٤بصدر بعد فعلو، وطويبل 

ُ ِ               ف سنحذؼ الفاعل لغرض من األغراض، حذفناه، وبنينا الفعل للمجهوؿ، ج ل س، ماذا سننيب اآل                                                              
ٌ                            مناب الفاعل؟ سننيب ا٤بفعوؿ ا٤بطلق، فسنقوؿ: ج ل س جلوس  طويل . طويل : نعت، والنعت تابع، ليس لو        ٌ      ٌ       ِ ُ                                          

، مبِب للمجهو  ، مرفوع، فَبفعو، جلس: فعل ماض  ٍ              إعراب، تتبعو ٤با قبلو، الذي قبلو جولس                              ٌ : نائب                                     ٌ        ؿ، وجلوس         
ٌ         فاعل، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، وطويل : النعت.                                     

 الشيء الثاين: ا١بار واجملرور.
مثاؿ: جلس األستاذ على الكرسي. ٍب ٫بذؼ الفاعل لسبب من األسباب، ونبِب الفعل للمجهوؿ، 

ً      فنقوؿ: ج ل س على الكرسي. أنا إذا قلت لكم: جلس على الكرسي. أليس كبلم ا مفيد ا؟ أخ       ً                                                       ِ ُ ُ    ربتكم أنو ج لس                  
على الكرسي، فهو كبلـ مفيد عريب، إذف ا١بملة الفعلية ٛبت، أي ىناؾ شيء ناب مناب الفاعل ُب 
ُ                إقامتها، وإٛباـ معناىا، ما الذي أٛبها، وقاـ مقاـ الفاعل ُب إٛبامها؟ ا١بار واجملرور، ج لس على الكرسي،                                                                               

، مبِب للمجهوؿ، ال ٧بل لو من األعراب، و  ٍ                                     ج لس: فعل ماض  على: حرؼ جر، والكرسي: اسم ٦برور بعلى، ُ           
                                                 ً                                             وعبلمة جره الكسرة، فأين نائب الفاعل؟ ا١بار واجملرور مع ا، فنقوؿ: وا١بار واجملرور نائب فاعل؟. أـ نقوؿ: 
ىو اجملرور فقط؟. ألننا قلنا قبل قليل ُب تعريف نائب الفاعل: كل اسم. فكل اسم ٱبرج الفعل، وٱبرج 

ٍ                              رج شبو ا١بملة، فماذا نقوؿ: ُب نائب الفاعل حينئذ  إذا ناب منابو ا١بار واجملرور؟. ا٢برؼ، وٱبرج ا١بملة، وٱب                                             
 ُب ذلك للنحويْب قوالف: 

                            ً  القوؿ األوؿ: ا١بار واجملرور ٘بوز ا.
ٍ                                                        القوؿ الثاين: نائب الفاعل حينئذ  ىو اجملرور فقط. وىذا قوؿ احملققْب، وىذا يعيدنا إىل قضية كنت                               
ً    أشرت إليها من قبل، ولعلنا نشّب إليها عندما نصل ا٤بفعوؿ بو، سأشرحهم بسرعة؛ ألف فهما ليس مهم ا،                                                                                        



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

قوؿ: األفعاؿ ُب اللغة العربية                                                ً                 لكن الذي يفهما يستفيد، والذي ال يفهما ال تضره كثّب ا ُب ىذا الباب، فن
 الفعل. ٥بذا مفعوؿ األمر فهذا الفعل، عليو يقع أمر أي يعِب ،تتعدى إىل مفعوالهتا

  الكتاب. األستاذ رفع مثاؿ:
 عليو. وقع الرفع وأف مفعوؿ، معموؿ فالكتاب الكتاب، على وواقع األستاذ، إىل مسند ىنا الرفع

 الكرسي. على األستاذ جلس مثاؿ:
 مفعوؿ فالكرسي ٦بلوس، أي مفعوؿ، فالكرسي الكرسي، على وواقع األستاذ، إىل مسند لوسفا١ب

 قسماف: العربية اللغة ُب األفعاؿ أف إال للفعل،
 قوي، ىذا مباشرة، ينصبو رأسو، يكسر فلهذا مفعولو، إىل بنفسو يتعدى قوي. فعل األوؿ: القسم

 مساعدة. دوف من بنفسو مفعولو إىل يصل
 مفعو٥با، ىو بنفسها، مفعو٥با إىل تصل أف تستطيع ما أي الزمة، وتسمى ضعيفة. أفعاؿ اين:الث القسم

 كما ا١بر، حرؼ بواسطة ا٤بفعوؿ إىل فتصل واسطة، مساعدة، إىل ٙبتاج بنفسها، إليو تصل أف تستطيع ما لكن

 حرؼ ٗبساعدة لكن مفعولو، فهو عليو، ووقع الكرسي على وصل فا١بلوس الكرسي، على األستاذ جلس ُب

 علمت فإذا ا١بر، ٕبرؼ      قوي   ضعيف لفعل مفعوؿ لكنو حقيقتو. ُب مفعوؿ ىو اجملرور يقولوف: فهذا ا١بر،

 فقط؛ اجملرور الفاعل نائب يكوف أف الكرسي على ُ   ج لس ٫بو ُب الفاعل نائب ُب األحق القوؿ أف علمت ذلك،

 كا٤بفعوؿ. ألنو
 الفاعل. نائب على ٛبرينات لنا ليبقى الفاعل نائب ُب أذكره أف أحببت ما ىذا

 األسئلة:
 س:....

، يتعدد ال الفاعل ال، جػ:  و واحد، مكاف ُب واحد فاعل إال يفعلو أف ٲبكن ال الواحد الفعل أي    ً عقبل 
 نائب وال الفاعل يتعدد ما يتعدد، أف لكن عليو، تعطف أف ٲبكن لكن الفاعل، نائب وكذلك واحد، زماف

ُ  ُ د او د   َ   ََ  َ و قػ ت ل  } تعاىل: قولو لسؤالك     ً جزاء   لنا فأعرب الفاعل،  مبِب فعل، {:  ََ  َ قػ ت ل  } [:ٕٔ٘ ]البقرة: {َ  ُ   َ ج ال وت    َ 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٕ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، ُ  ُ د او د  } و للمعلـو {} و فاعل، قاتل، {: َ  َ  ج ال وت  ُ   َ ا٣ب  ر اص وف    ُِ  َ ق ت ل  } لكن، مفعوؿ، :َ  ُ    [:ٓٔ ]الذاريات: {  َْ   

، فعل {: ُِ  َ ق ت ل  } ٍ  ماض  ُ   َ ا٣ب  ر اص وف  } و للمجهوؿ، مبِب     الواو. وعبلمة وع،مرف فاعل، نائب {:  َْ   
ْ  ََ  ِ و أ ش ر ق ت  } مثاؿ: ْ  ُ األ ر ض    ََ   َ َ  ر بػ ه ا  ُِ   ِ ب ن ور     ع    َ  ِّ ِ  َ و و ض  ْ  ََ  ِ أ ش ر ق ت  } [:ٜٙ ]الزمر: { ْ  ِ َ  ُ ال ك ت اب   َ ُ   و األوؿ، الفعل {:َ 

ْ  ُ األ ر ض  }  َ ِ  َ و ض ع  } و فاعل، {:  {} و للمجهوؿ، مبِب {:ُ  ُ  ال ك ت اب   فاعل. نائب : ْ  ِ َ 
 الشاعر: قاؿ مثاؿ:

ٌ        ٌ       ٧بمد  خّب ٧بمود  خبلئقو    
 

 والتوحيد نرباسا.قد كاف للخّب  
 

ٌ  ٧بمد :  رافعو: أين فاعل، نائب وخبلئقو: خرب،     ٌ  و٧بمود : إليو، مضاؼ وا٣بّب: مضاؼ، وىو مبتدأ،   

 ٧بمد  ٌِ  ٞب  د، للمجهوؿ ا٤ببِب الفعل من مشتق ألنو االسم؟ يعمل كيف اسم، فعل؟ أـ اسم     ٌ ٧بمود      ٌ  ٧بمود ،

 ٧بمود. قاؿ: اسم إىل الفعل قلب ٍب خبلئقو، ٞبدت
َ  أ يػ ه ا ا َ ي  } مثاؿ: ِ   َ ال ذ ين    َ  ُّ ُ  ُ ع ل ي ك م   ُ ِ  َ ك ت ب    َ ُ   ْ آم ن وا       َ  ك م ا    ِّ َ  ُ الص ي اـ    َ َْ  ِ   َ ال ذ ين    ََ  ع ل ى ُ ِ  َ ك ت ب   َ  ُ  ْ قػ ب ل ك م   ِ  م ن      [.ٖٛٔ ]البقرة: {  َ ِْ 

 الفاعل حذؼ ٤باذا لغرض، حذؼ الفاعل، فحذؼ الصياـ، اهلل كتب األصل: {،   ِّ َ  ُ الص ي اـ  } الفاعل؟ نائب أين

 قبلو، الصياـ؟ بعده أو قبلو لكن الصياـ، كتب؟ الذي ما اعل؟الف نائب أين للمجهوؿ، مبِب {:ُ ِ  َ ك ت ب  } ىنا؟،

 الفاعل فنائب إذف ىو، كتب كما تقديره    ً  ضمّب ا، قدر ستفعل؟ ماذا بعده، الفاعل نائب ٘بعل أف بد ال إذف

 ىو. تقديره مستَب ضمّب
ُ  ْ أ ع ق اب ك م    ََ  ع ل ى   َ  َ ُْ  ْ انق ل ب ت م    ُِ  َ ق ت ل   َ  ْ أ و       َ م ات    َ َِ  أ ف إ ف} مثاؿ:  ِ  َ  ْ ، فعل {:    َ م ات  } [.ٗٗٔ عمراف: ]آؿ {َ  ٍ  ماض   مبِب   

،  للمجهوؿ، مبِب {: ُِ  َ ق ت ل  } و ٧بمد، إىل يعود وىو ىو، تقدير مستَب وفاعلو: فاعل، عن نبحث إذف للمعلـو

، مبِب {:  َ  َ ُْ  ْ انق ل ب ت م  } و ىو، تقديره مستَب الفعل: ونائب  قوؿ على التاء وىو بارز، متصل ضمّب وفاعلو: للمعلـو

 صحيح. فكبلٮبا الكوفيْب، قوؿ على ًبو  ٝبع، حرؼ وا٤بيم البصريوف،
 الثاني: القسم

 وأصحابو آلو وعلى ٧بمد، نبينا على والسبلـ والصبلة العا٤بْب، رب هلل ا٢بمد الرحيم، الرٞبن اهلل بسم

 أٝبعْب.
 بعد،. أمأ



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً  علم ا وزدنا علمتنا، ٗبا وانفعنا ينفعنا، ما علمنا اللهم:ف  قدير. شيء كل على إنك   
 الفاعل. نائب باب على الكبلـ هناية ُب عرهبا أف نريد الٍب واألمثلة الشواىد من قليل شيء لنا     َ فبقي  
ْ ُ  َ  ُ ال م و ؤ ود ة   َ ِ  َ و إ ذ ا} مثاؿ:  َ  مبِب فعل {:ُ  َِ  ْ س ئ ل ت  } [:ٜ ،ٛ ]التكوير: { ُ َِ  ْ ق ت ل ت    َ  ٍ ذ نب    َِ  ِّ ب أ ي   (ٛ) ُ  َِ  ْ س ئ ل ت    ْ 

 نائب ألف الفاعل؛ نائب يستل وا٤بوؤودة ا٤بوؤودة، إىل يعود ىي، تقديره مستَب ضمّب والفاعل: للمجهوؿ،

ً   أيض ا؛ فاعل نائب ليست سئلت ُب والتاء فعلو، على يتقدـ ال الفاعل  من لو ٧بل ال وا٢برؼ تأنيث، حرؼ ألهنا   

{} ُب: ُ    ي قاؿ وكذلك اإلعراب، ْ  ق ت ل ت   َِ ُ . 
َ  ْ و ل ق د  } مثاؿ: ُ  ٌ ر س ل   ُ  َِّ  ْ ك ذ ب ت    ََ  ُ   ْ ف ص بػ ر وا     َ ِْ  َ قػ ب ل ك    ِّ م ن ُ   َ  َ  مبِب فعل، {:ُ  َِّ  ْ ك ذ ب ت  } [.ٖٗ ]األنعاـ: {ُ  ُِّ   ْ ك ذ ب وا   َ  م ا  ََ  ع ل ى َ 

ُ  ٌ ر س ل  } و للمجهوؿ،  ا٤بفعوؿ أنبنا الفاعل حذفنا عندما لكن بو، ا٤بفعوؿ وأصلو ا٤بكذبوف، ىم فاعل، نائب {:ُ 

ُ   ْ ف ص بػ ر وا  } و منابو، بو  َ  َ ، مبِب {:َ   :ُ  ُِّ  ْ  ك ذ ب وا {} و الرسل، إىل يعود وىو صربوا، ُب ا١بماعة واو الفاعل: و للمعلـو
 السكوف. على مبِب رفع، ٧بل ُب ا١بماعة، واو الفاعل: ونائب للمجهوؿ، مبِب

َ  أ يػ ه ا  َ ي ا} مثاؿ: ِ   َ ال ذ ين    َ  ُّ ْ  ِ يػ و ـ   ِ  م ن  ِ     ِ ل لص بلة   ُ  ِ  ن ود ي ِ  َ إ ذ ا  َ ُ   آم ن وا     َ  ِ ا١ب  م ع ة    َ   ُ َ  ْ ف اس ع و ا   ُْ  ْ ر   ِ  َ إ ىل    َ  ْ  ِ ذ ك   [.ٜ ]ا١بمعة: {     ِ الل و   ِ 

َ  ْ ف اس ع و ا} و واجملرور، ا١بار الفاعل: ونائب للمجهوؿ، مبِب فعل {:ُ  ِ  ن ود ي}  ْ ، مبِب فعل {: َ   واو وفاعلو: للمعلـو

 ا١بماعة.
 الفعل، بناء كيفية على تكلم عندما األزىري إياىا، يسألِب أحدكم أظن كنت معلومة، اآلف تذكرت

 فلما؟ األمر، فعل يذكر ومل الطريقة، هبذه يبُب     ً  مضارع ا كاف وإذا الطريقة، هبذه يبُب     ً ماضي ا الفعل كاف إذا قاؿ:

 للمجهوؿ. يبُب ال األمر فعل ألف
ي ة   ُ   ِّ ُْ  ح يػ ي ت م َ ِ  َ و إ ذ ا} مثاؿ: ِ    ٍ ب ت ح  َ  ُّ  ْ ف ح ي وا    َِ  َ  َ ب أ ح س ن   َ   ْ َ  م نػ ه ا  َِ   ُ    ح يي، الفعل {:ُ   ِّ ُْ  ح يػ ي ت م} [.ٙٛ ]النساء: {ُ  ُّ َ  ر د وى ا َ  ْ أ و   ِ  ْ 

َ  ُّ  ْ ف ح ي وا  } و ا٣ببلؼ، على ًب أو التاء وىو التاء، ا٤بخاطب ضمّب الفاعل: ونائب للمجهوؿ، مبِب  مبِب فعل {:َ 

، ، مبِب :ُ  ُّ َ   ر د وى ا{} و ا١بماعة، واو وفاعلو: للمعلـو  ا١بماعة. واو والفاعل: للمعلـو
ُ  َ الر س ل   َ    َ ك ذ ب   ِ    إ ال   ُ    ك ل   ِ  إ ف} مثاؿ: َ    ف ح ق      ُّ َ   ِ ع ق اب   َ  ، و َ    َ ك ذ ب  } [.ٗٔ ]ص: {ِ  {: مبِب للمعلـو

ُ  َ الر س ل  }  {: مفعوؿ بو، والفاعل: ضمّب مستَب تقديره ىو.   ُّ



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٕٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ  ْ فػ ق د   َ   ُ   َ ك ذ ب وؾ    َِ  ف إ ف} مثاؿ: ُ  ٌ ر س ل   ُ  ِّ َ ك ذ ب    َ   بينما للمجهوؿ، مبِب {:ُ  ِّ َ ك ذ ب  } [.ٗٛٔ عمراف: ]آؿ {ُ 

، مبِب األوىل ُ  ٌ ر س ل  } و للمعلـو   فاعل. نائب {:ُ 
 الشاعر: قاؿ مثاؿ:

 ُ                      ً أ علم الغافل ا٢بساب قريب ا
 

               ً         ليت شعري لك إذ ا يستفيق. 
 

: قلت كأنك أوؿ، مفعوؿ وأصلو فاعل، نائب والغافل: للمجهوؿ، مبِب ُ     أ علم:  فلالغا    ٌ ٧بمد   أعلم    ً مثبل 

 وحذفنا للمجهوؿ بنيناه فعندما أقواىا، ىذا مفاعيل، ثبلثة ينصب األفعاؿ، أقوى أعلم ىذا     ً  قريب ا. ا٢بساب

األوؿ. تنيب أف األفضل لكن الثالث أو الثاين تنيب أف ولك األوؿ، ا٤بفعوؿ فاعلو مناب أنبنا فاعلو،
 الشاعر: قاؿ مثاؿ: 

       ٌ                خيف يوـ  تزلزؿ األرض فيو
 

 أخيو.ويفر امرؤ بو من  
 

، خيف: ِ  ماض  ، وفاعلو: للمجهوؿ، مبِب     للمجهوؿ، مبِب وتزلزؿ:   ً   يوم ا، ا٤بسلم خاؼ تقوؿ: كأف يـو

 بو، مفعوؿ يبق ومل      ً  حقيقي ا،     ً فاعبل   ليس بو، وا٤بفعوؿ الفاعل بْب منزلة ىو الفاعل ونائب فاعل، نائب واألرض:

. مبِب يفر ألف فاعل؛ يفر:و  فاعل. نائب قيل: وإ٭با بو. مفعوؿ يقل: ومل فاعل. يقل: فلم  للمعلـو
ِ  َ و ن ف خ  } مثاؿ: ـ    َِ  َ ذ ل ك      ُّ  ِ الص ور    ِ ُب   َ ُ  ْ  ُ يػ و  َ  ِ  ِ ال و ع يد    َ  ِ  َ ن ف خ  } [.ٕٓ ]ؽ: { ْ   الفاعل: ونائب للمجهوؿ، مبِب {:ُ 

 الصور. ُب أو الصور،
ِ  َ و و ض ع  } مثاؿ: يء    ْ  ِ َ  ُ ال ك ت اب   َ ُ  ِ   َ و ج  َ   ِ و الش ه د اء    ِ     ِ ِّ َ ب الن ب ي ْب   َ   َ ِ  َ و و ض ع  } [.ٜٙ ]الزمر: { َ   ُّ  للمجهوؿ، ومبِب  {:َ ُ 

يء  } {: نائب فاعل، و ْ  ِ َ  ُ ال ك ت اب  } ِ   َ و ج   واجملرور. ا١بار الفاعل، نائب {: ِ     ِ ِّ َ ب الن ب ي ْب  و } {: مبِب للمجهوؿ،َ 
ِ  ْ تػ ع د ؿ   َ ِ  و إ ف} مثاؿ:  ْ ؿ   ُ    ك ل    َ  ْ  ٍ ع د  َ  ْ يػ ؤ خ ذ      ال   َ   ْ َ  م نػ ه ا  ُ  َ  ْ يػ ؤ خ ذ  } [.ٓٚ ]األنعاـ: {ِ  ْ   ْ  ونائب للمجهوؿ، مبِب {: ُ 

 واجملرور. ا١بار الفاعل:
 عر:الشا قاؿ مثاؿ:

ُ    أف السماحة وا٤بروءة ض منا                     
 

   ً                        قرب ا ٗبرو على الطريق الواضح. 
 

 رفع، ٧بل ُب فاعل، نائب االثنْب: وألف االثنْب، ألف الفاعل: ونائب للمجهوؿ، مبِب فعل، ُ     ض منا:

ً  دائم ا العربية ُب األلف السكوف، على مبِب  ساكنة.    



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ُ  ْ فػ ل ك م  } مثاؿ: ُ  ْ أ م و ال ك م   ُ ُ   ُ ر ؤ وس    َ َ   ِ َ  ْ ُ   َ ت ظ ل م وف    َ ال   َ  ُ   َ ت ظ ل م وف   َ  َ و ال   َ  ِْ  ُ   َ ت ظ ل م وف  } [.ٜٕٚ ]البقرة: {ُ  َْ   مبِب فعل {:َ  ِْ 

، ُ   َ ت ظ ل م وف  } و ا١بماعة، واو والفاعل: للمعلـو  ا١بماعة. واو الفاعل: ونائب للمجهوؿ، مبِب فعل، {:ُ  َْ 
ْ  َ أ د ىن    َِ  َ ذ ل ك  } مثاؿ: ْ  َْ  َ يػ ع ر ف ن   َ  أ ف َ  ْ  َْ  َ يػ ؤ ذ ي ن   َ  ف بل  ُ  ْ  َْ  َ يػ ع ر ف ن  } [.ٜ٘ ]األحزاب: { ُ  {: مبِب للمجهوؿ، ونائب  ُ 

ْ  َْ  َ يػ ؤ ذ ي ن  } الفاعل: نوف النسوة، نائب فاعل، ُب ٧بل رفع، مبِب على الفتح، و  النسوة ونوف للمجهوؿ، مبِب {: ُ 

 فاعل. نائب
ْ  ُ الش م س   ِ  َ إ ذ ا} مثاؿ: َ  ْ ك و ر ت        {} [.ٔ ]التكوير: {ُ  ِّ ْ  ك و ر ت   َ  ضمّب الفاعل: ونائب للمجهوؿ، مبِب :ُ  ِّ

 حرؼ ألنو كورت؛ ُب التاء ليس ونائب فعلو، لىع يتقدـ ال الفاعل نائب ألف الشمس. نقوؿ: وال مستَب،

 اإلعراب. من لو ٧بل ال وا٢برؼ تأنيث،
يق  } مثاؿ: ِ   َ و س  ِ   َ ال ذ ين   َ  َ  ْ اتػ ق و ا     ُ  ْ ر بػ ه م        ْ َ   ِ ا١ب  ن ة   ِ  َ إ ىل    َ    يق  } [.ٚ ]الزمر: {ُ َ   ً ز م را      و ساؽ، من للمجهوؿ مبِب {:ِ   َ س 

ِ   َ ال ذ ين  }  موصوؿ. اسم ألنو الفتح؛ على مبِب رفع؛ ٧بل ُب فاعل، نائب {:   
 وأسئلتو. الفاعل بنائب يتعلق ما ىذا

 األسئلة:
 س:...

، فعل صرب: صربوا، جػ: : فتقوؿ الـز  ا١بار عنو فسينوب للمجهوؿ بنيتو فإذا ا٤بصيبة. على صربت    ً مثبل 

. فعل ىو لك: قلت تأٌب، ما ا٤بصيبة.... على ُ  ِ ص رب   تقوؿ: واجملرور،  ا٤بفعوؿ تنيب ما للمجهوؿ، بنيتو فإذا الـز

، ألنو ؛بو  تقوؿ: أف يتصور ما فلهذا: ا٤بطلق، ا٤بفعوؿ أو واجملرور ا١بار إما فتنيب بو، مفعوؿ لو ليس فالبلـز الـز

: تقوؿ كأف بو ا٤بفعوؿ بو، مفعوؿ ُب ما ألنو صربوا.  ينوب ال، البلـز الفعل أما متعدي، فعل ىذا ُ       أ كرموا.    ً مثبل 

 ا٤بطلق. ا٤بفعوؿ أو واجملرور ا١بار فاعلو مناب
 س:...
 فاعل نائب تقوؿ: ٧بل، ُب ىو الكرسي. على الفاعل نائب إف يقوؿ: الذي األوؿ القوؿ على جػ:...

 إعرابو قاؿ: فبعضهم اختلفوا، فهؤالء فقط. اجملرور ىو الفاعل نائب إف قاؿ: الذي الثاين والقوؿ رفع. ٧بل ُب



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 فتقوؿ: مقدر، إعراب تقديري. ابوإعر  قاؿ: وبعضهم رفع. ٧بل ُب فاعل، نائب الكرسي: فتقوؿ: ٧بلي.

، مرفوع فاعل، نائب الكرسي:      ً  نصب ا. ٦برور   ً ٧ببل 
 س:...

 للمجهوؿ ضرب تبِب كأف      ً  فتحقيق ا للمجهوؿ، الفعل بناء كيفية ُب الشيخ ذكرىا      ً تقدير ا أو    ً  ٙبقيق ا جػ:

ِ   ض ر ب. فتقوؿ:  أصبحت صوتية مورأل ٍب ُ ِ   ك ي ل، أصلها ىي كيل. فتقوؿ: للمجهوؿ جاء أو قاـ أو كاؿ وتبِب ُ 

ِ   فض ر ب، ا٤بهجور، ا٤بَبوؾ التقدير ُب ىذا لكن ُ    ك يل، األصل ُب ىي ُب وكيل، قيل،  ُ     ً   ٙبقيق ا، القاعدة على بنيت  

      ً  تقدير ا. لكن القاعدة على بنيت وكيل
 س:...

 كاف أو واختار، جاء، مثل: علة حرؼ عينو كاف إذا بالتمثيل، اكتفى ا٤بؤلف تفصيبلت، ُب نعم جػ:

ً  مدغم ا  ذلك. و٫بو      وىد ،      وقد       شد ، مثل: ببلمو ينوع    
 س:...

 من ذلك ُب ويستفيدوف النحويوف، عليها يعتمد أصوؿ إىل فيها يعاد أمور النحوية ا٣ببلفات ال، جػ:

 أطردت كلما األصوؿ ىذه إليها، تعود معينة أصوؿ ٥با مدرسة كل أو عامل فكل النحوية، أصو٥بم ُب قوهتم

 عن شيء خرج وكلما العرب، عند ا٤بعتربة األصوؿ ىي األصوؿ ىذه أف على دلت وؿ،األص ىذه على القواعد

 ال األصوؿ ىذه ذلك فعلى ذلك، ٫بو أو ضعف فيها أو سليمة غّب األصوؿ ىذه أف على فيدؿ األصوؿ ىذه
 أي ور،األم ىذه أٮبية يدرؾ ال ا٤بتخصصوف غّب فلهذا العرب، كبلـ فهم ُب ا٤بتعمقوف ا٤بتخصصوف إال يدركها

 مل ما قياس معرفة وُب العرب، تقلو مل ما معرفة وُب األقواؿ، بْب الَبجيح ُب األصوؿ ىذه من يستفيد النحوي
 أف ٫بن نريد جديدة، أساليب جديدة، ٝبل جديدة، كلمات جدية، نوادر اآلف أي اآلف، قيل لو العرب تقلو

 األصوؿ، ىذه ٗبعرفة إال هبا نأٌب كيف ،ذلك ٫بو أو واخَباعات الكتشافات جديدة وأساليب كلمات نضع

 أف نريد الذي أي يسمع، مل والذي ٠بع، فيما جاء السماع ألف السماع؛ على فقط تعتمد ما األصوؿ ىذه

 وكيف وا٣بطأ؟ بالصحة عليو ٙبكم كيف قبل، من العرب تقلو ومل ذلك، بعد العرب قالتو الذي أو اآلف، نقولو

 منها، انتهينا نصوص فيها جاء الٍب ا٤بواضع الفقو كالفقو، بالقياس، إال تقلو؟ مل ما العرب كبلـ على أنت تبِب



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٕٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 الشارع، اعتربه الذي األمر تعرؼ لكي القياس من لك بد ال تفعل؟ ماذا نصوص فيها جاءت ما الٍب واألمور

 اللغة، ُب نحوال ُب األمور وكذلك ا٢بكم، بذلك فتعرؼ النصوص، فيها تأت مل الٍب األشياء ىذه على فتطبقو

 فيبقى ذلك ومع كبلمها، ُب العرب اعتربهتا الٍب والقواعد األصوؿ ىذه عرفت إذا إال ا٢بكم تعرؼ أف تستطع ال

 خبلفات أغلب لكن األصوؿ، ىذه ُب تفيد ال اللفظية، با٣ببلفات العلماء يسميها خبلفات، ذلك وراء

 ٰبتاج والكبلـ القياس، ُب النحوي يفيد الذي ىو وؿاألص ُب وا٣ببلؼ األصوؿ، ُب خبلفهم إىل تعود النحويْب

 اختلفوا كلما بل بصحيح، ليس ىذا باألسهل. أخذ النحوي اختلف كلما إنو قو٥بم: لكن ذلك، من أطوؿ إىل

 لو وإال بو، يؤخذ ال الدليل عليو يدؿ ال والذي بو، يؤخذ الدليل عليو يدؿ والذي الدليل، عليو يدؿ ٗبا أخذ

، كل على لطبق األمر ىذا طبق  التفسّب، وعلى الفقو على سيطبق علم، دوف علم على يطبق فقط ٤باذا العلـو

 األسهل بالقوؿ نأخذ ضعيف؟ غّب وال ضعيف ىل عامل ُب احملدثوف اختلف إذا ا٢بديث حٌب ا٢بديث، وعلى

 بصحيح. ليس فهذا و٭بشي،
 س:...

      ً تقدير ا مفعوؿ فهو مفعوؿ، على ليس لفظو لكن مفعوؿ، ومعناه مفعوؿ، وزف على ليس ألنو قتيل؛ جػ:

 إذف مفعوؿ؟ أو فاعل مقتوؿ؟ أو قاتل أي قتيل. رجل تقوؿ: قتيل؟ معُب ما    ً  لفظ ا،    ً  ٙبقيق ا ٗبفعوؿ وليس    ً  معن ا،

 مفعوؿ، على ومعناه لفظو أي    ً   ٙبقيق ا. قاؿ: فلهذا ال، مفعوؿ؟ على لفظو ىل لكن مقتوؿ، مفعوؿ، فمعناه

 مقتوؿ. تقوؿ: أف ٲبكن يصلح، مفعوؿ،... على ليس لفظو لكن مفعوؿ، على معناه أي      ً تقدير ا مضروب، مثل:

 ا٤بعُب    ً طبع ا واحد، وا٤بعُب إشكاؿ، ُب ما لفظ، من بأكثر الواحد ا٤بعُب يأٌب قد نعم قتيل. تقوؿ: أف وٲبكن

 الدقيقة. ا٤بعاين ُب فروؽ ُب يكوف وقد اإلٝبايل،
 س:...
 مفعوؿ، ٗبعُب وتأٌب فاعل ٗبعُب تأٌب فعوؿ، وكذلك مفعوؿ، ٗبعُب أٌبوت فاعل، ٗبعُب تأٌب فعيل جػ:...

 ٗبعُب قتيل. ٧بمد تقوؿ: قاتل، ٗبعُب تأٌب قتيل أف أعرؼ ال عامل،... ٗبعُب عليم، لكن مقتوؿ، ٗبعُب فقتيل

: يقولوف عندما العرب، استعماؿ ىذا مقتوؿ،... ٗبعُب قتيل أف العرب استعماؿ لكن قاتل؟  رحيم. فبلف    ً مثبل 

: قلت فإذا مفعوؿ، وٗبعُب فاعل، ٗبعُب تأٌب فعوؿ حٌب فعوؿ، وكذلك     ً   مرحوم ا، ليس راحم ٗبعُب  فبلف    ً مثبل 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

: قلت لو لكن شاكر، ٗبعُب شكور أو صابر. ٗبعُب صبور.  فيأٌب راكب، ٗبعُب ليس مركوب، أي ركوب.    ً مثبل 

ً   أيض ا. أحكاـ ولكل االستعماؿ، حسب على ا٤بعُب هبذا ويأٌب ا٤بعُب هبذا    
 س:...

 كأف وا٤باؿ، األىل إىل يتعدى بفعل نقدرىا أي ومالو. أىلو وتر كأ٭با قلت: فإذا ٩بكن، التخريج جػ:

: تقوؿ  نائب فسنجعل ومالو. أىلو وتر كأ٭با قلت: وإذا ذلك، ٫بو أو ومالو. أىلو ىلك أىلو... وتر    ً مثبل 

 أىلو. وتر كأ٭با قلت: وإذا الثاين، ا٤بفعوؿ ىذا أىلو، ؟وتر ماذا ىو، وتر كأ٭با أي فاتتو، الذي إىل يعود الفاعل

 ذلك. ٫بو أو ىلك كأ٭با األىل، إىل مباشرة يتعدى بفعل ستقدر فوتر
 أعلم. واهلل

  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٓٔاجمللس: 
م، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحي

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكم ُب ىذه الليلة ا٤بباركة، ليلة الثبلثاء، الثالث ف
والعشرين من شهر صفر، من سنة ٜباف وعشرين وأربعمائة وألف من ىجرة ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وسلم، 

 .- تعاىلرٞبو اهلل-٫بن اآلف ُب الدرس العاشر ُب شرح األزىرية للشيخ خالد األزىري 
كنا قد شرحنا ُب الدرس ا٤باضي نائب الفاعل، وُب ىذا الدرس سنشرح ا٤ببتدأ وا٣برب، وٮبا الثالث 
                              ً                                                             والرابع من ا٤برفوعات، أضرب مثاال  عليهما، ٍب أقدـ با٤بقدمة بْب يدي ا٤ببتدأ وا٣برب قبل أف ننظر ُب كبلـ 

 .-إف شاء اهلل تعاىل-الشيخ خالد ونقرأه 
 ُب أوؿ ا١بملة اسم.       َ أف يأٌب   ا٤ببتدأ وا٣برب

مثاؿ: اهلل ربنا. اهلل: لفظ ا١ببللة اسم، وقد وقع ىنا ُب أوؿ ا١بملة، فاسم وقع ُب أوؿ ا١بملة، وىو 
                             ً                                                                  مرفوع، فصار مبتدأ، وكانوا قدٲب ا يقولوف: اهلل: اسم مبتدأ بو الكبلـ، أو اسم مبتدأة بو ا١بملة. ٍب صاروا 

مبتدأ بو. ٍب صاروا يقولوف: مبتدأ. فمعروؼ بعد ذلك، مبتدأ أي اسم  ٱبتصروف ذلك، فيقولوف: اهلل اسم
 مبتدأ بو الكبلـ، فخرج مصطلح ا٤ببتدأ، وىو االسم ا٤برفوع الواقع ُب ابتداء ا١بملة.

واهلل: ىذا اسم وقع ُب ابتداء ا١بملة، فجعل ا١بملة ٝبلة ا٠بية؛ ألهنا مبدوءة باسم، ما شأنو؟ إذا 
وف ا١بملة ناقصة معُب، وال يتم معناىا إال بقولك: ربنا. ألنك إذا قلت: اهلل. قلت: اهلل. وسكت، تك

وسكت، سيقاؿ لك: ما شأنو؟. أي ما ُب معُب تاـ، يسألك أكمل ا٤بعُب، تقوؿ: اهلل ربنا. فأخربت عن اهلل 
 قص ا٤بعُب، اهلل ربنا.عز وجل بأنو ربنا، ربنا كما تروف ىو ا١بزء الذي كمل فائدة ا٤ببتدأ ولواله لكاف ا٤ببتدأ نا
 مثاؿ: ٧بمد نبينا، والقرآف كتابنا، واإلسبلـ ديننا، والعلم نافع، وا٤بسجد واسع.

، و٧بمد: فاعل، ىذه ٝبلة فعلية ما فيها مبتدأ،  ٍ                                            مثاؿ: جاء ٧بمد  والكتاب معو. جاء: فعل ماض                            ٌ             
ة باسم، فهي ٝبلة ا٠بية، والكتاب: الواو ىنا تسمى واو ا٢باؿ، والكتاب معو: ٝبلة، ىذه ا١بملة مبدوء



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                                            ً                   فلهذا ما زلت أقوؿ: ا٤ببتدأ ىو االسم الواقع ُب ابتداء ا١بملة، وال يشَبط أف يكوف واقع ا ُب ابتداء الكبلـ، 
قد يكوف واقع ُب ابتداء الكبلـ، وىو مبتدأ ال شك، لكن يشَبط ذلك، قد يقع ُب ابتداء ٝبلة، فتسمى 

ٍ                             حينئذ  ٝبلة صغرى، واو ا٢باؿ يقع بعدى ا ٝبلة ا٠بية أو فعلية، فا١بملة الواقع بعدىا ٝبلة ا٠بية، فالكتاب     
 معو: ٝبلة ا٠بية، فالكتاب مبتدأ؛ ألنو اسم وقع ُب ابتداء ا١بملة.

 مثاؿ: مسجد الراجحي صفوفو كثّبة. 
ىذه كلها ٝبلة، لكن لو تأملت فيها لوجدت ُب داخلها ٝبلة أصغر منها، مسجد: اسم، فا١بملة 

٠بية، أخربت عن ا٤بسجد بأنو الراجحي؟ ال، فليس ا٣برب الراجحي، الراجحي ىنا مضاؼ إليو، الكربى ىنا ا
مسجد الراجحي ما بالو؟ أخربت عن مسجد الراجح بأنو صفوفو؟ ال، طيب أخربت عن مسجد الراجح بأنو  

ية أو فعلية؟ كثّبة؟ ال، أين ا٣برب؟ ا٣برب: صفوفو كثّبة، فصفوفو كثرة صارت ٝبلة، ننظر فيها، ٝبلة ا٠ب
مبدوءة با٠بية، إذف فاالسم الواقع ُب أوؿ ىذه ا١بملة الصغّبة الٍب ىي ٝبلة ا٣برب ٝبلة ا٠بية، فأو٥با مبتدأ، 

 الصفوؼ اسم، فصفوفو: مبتدأ، وكثّبة: خرب.
 ىذه أمثلة فقط للتذكّب با٤ببتدأ وا٣برب.

عة ُب فهم باب ا٤ببتدأ وا٣برب أقدـ ٗبقدمة قبل أف ندخل ُب كبلـ الشيخ خالد، أرجو أف تكوف ناف
 الذي ىو من أسهل أبواب النحو.

النحو يقـو على نظرية العامل، ما ا٤براد بالعامل؟ ا٤براد بالعامل أف الكلمات ُب الصناعة النحوية 
. ، الرفع أو النصب أو ا١بر أو ا١بـز ٍ                                 يعمل بعضها ُب بعض                  

ٍ   مثاؿ: سلمت على ٧بمد .                    
ٍ  يعمل؟ يعمل ا١بر، أي يعمل ا١بر ُب االسم الذي بعده، فمحمد  يقولوف: على: عامل فاعل. ماذا                                                    

يسمونو ُب الصناعة النحوية ٦برور، ما معُب ٦برور مفعوؿ؟ أي واقع عليو ا١بر، ما العامل الذي عمل ا١بر ُب 
، ىذه الكلمات ُب الصناعة النحوية  ، ويسموف ٧بمد ا معموال  ً        ً                                ٧بمد؟ حرؼ ا١بر على، فيسموف على عامبل             ً                                 

عضها ُب بعض، أما ُب ا٢بقيقة فالذي يعمل ىو ا٤بتكلم، ىو الذي يرفع وينصب ويكسر وإف شاء يعمل ب
رفع ا٤بنصوب، وإف شاء جر ا٤بنصوب، ىو الذي يفعل ىذه األشياء، لكن الذي يفعل متكلم ا١بر، أف ٯبر 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ترى حرؼ ا١بر  ىذه الكلمة، وينصب ىذه الكلمة، ويرفع ىذه الكلمة، وٯبـز ىذه الكلمة، العوامل، عندما
قبل االسم أف ٘بر، فجعلوا ىذا السبب الذي جعلك ٘بر، جعلوه ىو العامل، أي عامل ُب الصناعة النحوية، 

 ٫بن اآلف ندرس الصناعة النحوية على مذاىب النحويْب، والعوامل ُب النحو نوعاف:
 النوع األوؿ: عوامل لفظية. أي ٥با حروؼ ٚبرج ُب اللفظ، تلفظ.

 مثاؿ: على. 
 على ٥با لفظ يلفظ، ٥با حروؼ تلفظ.ف

النوع الثاين: عوامل معنوية. وىي العوامل الٍب ليس ٥با حروؼ تلفظ، وإ٭با تفهم وتقدر وتدرؾ 
ً                                             بالعقل وا٤بعُب فقط، والعوامل ا٤بعنوية قليلة جد ا، وأشهرىا عامبلف، يأٌب الكبلـ عليهما فيما بعد.                                            

 امل تعود إىل قسمْب:أما العوامل اللفظية ىي الكثّبة، وىذه العو 
القسم األوؿ: األفعاؿ كلها. فكل األفعاؿ ُب اللغة العربية عاملة، بل ىي األصل ُب العمل، وىي 
                                                                          ً                  أقوى العوامل، األصل ُب العمل وأقوى العوامل ىي األفعاؿ، والدليل على ذلك أهنا ٝبيع ا تعمل، ما ُب فعل 

رعة، أمر، متصرؼ، جامد، تاـ، ناقص، كل األفعاؿ يعمل، وفعل ما يعمل، كل األفعاؿ عاملة، ماضية، مضا
تعمل، ماذا تعمل؟ تعمل الرفع، وتعمل النصب، ماذا ترفع األفعاؿ؟ األفعاؿ ترفع فاعلها ونائب الفاعل، 

 وترفع اسم كاف وأخواهتا.
، و٧بمد : فاعل، مرفوع، أي مفعوؿ، أي وقع عليو الفعل،   ٌ                                              مثاؿ: جاء ٧بمد . جاء: فعل ماض        ٍ               ٌ             

وب. أي وقع عليو الضرب، فاعل مرفوع، أي وقع عليو الرفع، تقوؿ: الكتاب مرفوع. أي كقولك: مضر 
                         ً                                                  ً                ىناؾ عامل رفعو، وصار مرفوع ا، طيب ٧بمد مرفوع، ما الذي رفعو؟ ما الذي جعلو مرفوع ا؟ ما الذي عمل 

ٌ  فيو الرفع؟ ىو الفعل جاء، فلهذا لو شئت أف تكمل اإلعراب، وتبْب العامل لكنت تقوؿ: ٧بمد : فاعل                                                                                 
ٌ        مرفوع ٔباء، وعبلمة رفعو الضمة. و٥بذا ٘بدوف احملققْب ٱبطؤوف من يقوؿ ُب اإلعراب ُب ٧بمد: ٧بمد : فاعل                                                                               
مرفوع بالضمة. ألنو فاعل مرفوع بالفعل، الذي رفعو الفعل، أما الضمة فعبلمة، أي دليل على الرفع فقط  

 ل، ويرفع اسم كاف.كما شرحنا ذلك من قبل، ويرفع نائب الفاعل كما شرحناه من قب
ٌ     ً   مثاؿ: كاف ٧بمد  كرٲب ا.               



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وينصب ا٤بفاعيل كلها، ا٤بفاعيل ا٣بمسة، وستأٌب ُب ا٤بفاعيل ُب ا٤بنصوبات، ا٤بفعوؿ بو، وا٤بفعوؿ 
فيو، وا٤بفعوؿ معو، وا٤بفعوؿ لو، وا٤بفعوؿ ا٤بطلق كلها تنصبها األفعاؿ، وينصب غّب ذلك، ينصب خرب كاف، 

 ذلك.وينصب ا٢باؿ، إىل غّب 
القسم الثاين: بعض ا٢بروؼ. ا٢بروؼ نريد حروؼ ا٤بعاين كما شرحنا ذلك، عندما قلنا: إف الكلمة 
اسم وفعل وحرؼ معُب. نريد حروؼ ا٤بعاين، ا٢بروؼ ُب اللغة العربية كما تبلحظوف بعضها يعمل وبعضها 

 ال يعمل، فهي نوعاف: 
 األوؿ: حروؼ عاملة.

 ملة.الثاين: حروؼ ىاملة. أي أغّب عا
فحروؼ ا١بر حروؼ عاملة أـ ىاملة؟ عاملة، ماذا تعمل؟ عملها ا١بر، ىذه أمور ٠باعية، العمل ُب 
ً   ا٢برؼ يعاد فيو إىل السماع، ىل أعملتو العرب أـ مل تعملو، فحروؼ ا١بر أعملتها العرب، ماذا تعمل؟ أيض ا                                                                                             

ة ٤با بعدىا، أو جارة ٤با بعدىا؟ جعلتها نعود إىل السماع، ماذا أعملتها؟ ىل جعلتها ناصبة ٤با بعدىا أو رافع
جارة ٤با بعدىا، حروؼ ا١بر، ومن ا٢بروؼ العاملة: إف وأخواهتا، ا٢بروؼ الناسخة، ىي حروؼ، وحروؼ 

 عاملة لتتبع كبلـ العرب، ماذا تعمل ىذه ا٢بروؼ؟ تنصب االسم، وترفع ا٣برب.
ً        مثاؿ: إف ٧بمد ا كرًن.              

 والـ األمر، وال الناىية، ماذا تعمل؟ ٘بـز الفعل ا٤بضارع.                            ومن ا٢بروؼ العاملة: مل، و٤ب ا، 
ومن ا٢بروؼ العاملة: حروؼ النصب، وىي أف، ولن، وكي، وإذف، ماذا تعمل؟ تنصب الفعل 

 ا٤بضارع.
 ىذه أشهر ا٢بروؼ العاملة.

                                                                          ً       أما ا٢بروؼ ا٥باملة كثّبة، حروؼ جعلتها العرب ىاملة، أي غّب عاملة، أي ال تؤثر شيئ ا فيما 
عدىا، أي ما بعدىا يبقى كما ىو، سواء دخلت أو مل تدخل، ليس ٥با عمل، نعم ٥با معُب، كل كلمة ُب ب

 اللغة العربية ٥با معُب، لكن ىل ٥با عمل؟ ال، ا٢بروؼ ا٥باملة ليس ٥با عمل.
 مثاؿ: حرفا االستفهاـ، ىل وا٥بمزة. 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٕٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ما بعده، ينصب ما بعده،  ىل: حرؼ استفهاـ لو معُب وىو االستفهاـ، لكن ىل لو عمل، يرفع
: ٧بمد  كرًن . ٝبلة ا٠بية، ٧بمد : مبتدأ مرفوع، وكرًن : خرب مرفوع، ادخل  ؟ ال، انظر، لو قلنا مثبل  ٌ                  ٯبر، ٯبـز                    ٌ                ٌ     ٌ     ً                             
ٌ                                               ىل على ىذه ا١بملة، تقوؿ: ىل ٧بمد  كرًن . ىل: حرؼ استفهاـ، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على      ٌ                              

ٌ        السكوف، و٧بمد : مبتدأ، وكرًن : خرب ا٤ب              ٌ بتدأ، فلم تؤثر ُب اإلعراب؛ ألف ليس ٥با عمل، أي أثرت ُب ا٤بعُب،            
فأدخلت معُب االستفهاـ ُب ا١بملة، لكنها ما أثرت ُب العمل؛ ألهنا ىاملة غّب عاملة، ٖببلؼ ما لو أدخلت 

 إف.
ٌ   مثاؿ: إف ٧بمد ا كرًن .       ً             

 فإف ٥با معُب وىو التوكيد، و٥با عمل، فتنصب االسم وترفع ا٣برب.
 قد، حرؼ ٙبقيق أو تقليل.     ً ومثبل  

ٌ                                                                      مثاؿ: ينجح ٧بمد  ُب دراستو. ينجح: فعل مضارع مرفوع؛ ألنو متجرد، فلو أدخلنا قد، نقوؿ: قد               
ٌ                                                           ً                        ينجح  ٧بمد  ُب دراستو. فينجح كإعرابو السابق؛ ألف قد ال تؤثر ُب اإلعراب شيئ ا، تعرب كأهنا غّب موجودة،      ُ    

ألنو فعل متجرد، ما معُب متجرد؟ أي متجرد من الناصب ينجح: فعل مضارع، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة؛ 
، وقد ٘برد.  وا١باـز

فبل بد أف نعرؼ ا٢بروؼ العاملة وعملها، وأف نعرؼ ا٢بروؼ ا٥باملة الٍب ال تؤثر ُب اإلعراب وال ُب 
          ً  العمل شيئ ا.

الفعل                                                                        ً    عرفنا أف األفعاؿ كلها عاملة، وإف كانت ٚبتلف ُب قوة العمل، فأضعف األفعاؿ عمبل  ىو 
، يرفع فاعبل  وتنتهي قوتو.                  ً             البلـز

ٌ  مثاؿ: جاء ٧بمد ، ٪بح ٧بمد ، خرج ٧بمد .          ٌ         ٌ              
 وأقوى منو الفعل ا٤بتعدي إىل مفعوؿ واحد، وىذا أكثر األفعاؿ.

ٌ      ً  مثاؿ: أكـر ٧بمد  زيد ا، وأخذ ٧بمد  كتاب ا.            ً     ٌ               
 باف:وأقوى منهما الفعل ا٤بتعدي إىل مفعولْب، وا٤براد بالفعل ا٤بتعدي إىل مفعولْب با

 األوؿ: باب ظن وأخواهتا.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 الثاين: باب كسا وأخواهتا.
وأقوى من ا١بميع الفعل ا٤بتعدي إىل ثبلثة مفاعيل، وىي أفعاؿ قليلة، وتسمى ُب النحو باب أعلم 

 وأرى.
وأما ا٢بروؼ فكما رأيتم ال تعمل ٝبيعها، بل بعضها عامل، وبعضها ىامل، على ذلك أيهما أقوى 

٢برؼ؟ الفعل، فلهذا قيل: ىو األصل ُب العمل، وىو أقوى العوامل. و٥بذا ترونو بأنو ُب العمل، الفعل أـ ا
األصل، وألنو األقوى ُب العمل، ٘بدوف العرب تتصرؼ معو ما ال تتصرؼ مع غّبه، إنساف قوي يتصرؼ 

 على ما يريد، فلهذا ٲبكن أف تعملو فيما بعده.
ً   مثاؿ: أكـر ٧بمد  خالد ا.      ٌ               

 وأف تعملو فيما قبلو.
ٌ  مثاؿ: خالد ا أكـر ٧بمد .           ً           

؛ ألنو مفعوؿ بو مقدـ. ً                            ما الذي نصب خالد ا؟ أكـر                 
ً                   ويعمل وىو ظاىر، ُب األمثلة السابقة: أكـر ٧بمد  خالد ا، فأكـر ىنا ظاىر.      ٌ                                           

؟ تقوؿ: خالد ا. منصوب، ما الذي نصبو؟ فعل ٧بذوؼ، أي  ً                                      ويعمل وىو غّب ظاىر، من أكـر                                      
ً                       أكرمت خالد ا، وىو فعل، وألنو ىو األ                                                    ً   قوى فالعرب تتصرؼ فيو، وتعملو، وتقدمو، وتؤخره، وظاىر ا،          

ً                                                           و٧بذوف ا، و٥با تصرفات كثّبة جد ا ُب الفعل، أما ا٢برؼ فبل، ىو حرؼ، أمور ٠باعية، العرب منت على                      ً     
، ال تتجاوز ىذا العمل، فبل يعمل إال هبذه الصورة، هبذا األسلوب، ال يعمل                         ً                                                                أحرؼ معينة وجعلت ٥با عمبل 

 بعده، وىو ظاىر. إال ُب الذي
ٍ   مثاؿ: سلمت على ٧بمد .                    

ىل ٲبكن أف تقدـ اجملرور على ا١بار؟ ما ٲبكن، ٤باذا ال ٲبكن؟ ألف العامل ىنا وىو حرؼ ا١بر، 
عامل ضعيف، ال يعمل إال فيما بعده، ٥بذا ال ٯبوز أف يتقدـ عليو معمولو، وىل يعمل ا٢برؼ وىو ٧بذوؼ؟ 

ٍ                                                         ٧بمد . فتذكره، ال بد أف تذكره؛ ألنو ال يعمل، إف حذفتو زاؿ عملو، تقوؿ: سلمت على من؟. تقوؿ: على    
 قد يقوؿ قائل: فأين األ٠باء ُب نظرية العامل؟. األفعاؿ كلها عاملة، وا٢بروؼ بعضها عامل، وبعضها ىامل.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٕٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، أي يقع عليها العمل، فلهذا االسم                                                  ً                                 واأل٠باء ىي ا٤بعموالت، األ٠باء األصل فيها أف تكوف معموال 
      ً            ً                  ً        ً                 ً           ً                 ف مرفوع ا، أي مفعوال  فيو الرفع، ومنصوب ا، معموال  فيو النصب، و٦برور ا، أي معموال  فيو ا١بر، ويشابو يكو 

ً           فعل واحد، وىو الفعل ا٤بضارع، الفعل ا٤بضارع أيض ا يقبل أف  -أي ُب وقوع العمل عليو–االسم ُب ذلك                                             
، ُب ىذا ا٤بضارع يكوف مرفوع ا، مف    ً                  ً        ً     عوال  فيو الرفع، ومنصوب ا، مفعوال  فيو                            ً                        ً      يقع العمل عليو، فيكوف معموال 

، و٥بذا ٠باه النحويوف الفعل ا٤بضارع، أي الفعل ا٤بشابو لبلسم، مضارع             ً         ً                                                                       النصب، و٦بزوم ا، مفعوال  فيو ا١بـز
 أي مشابو؛ ألنو يشابو االسم ُب دخوؿ اإلعراب عليو.

م: إذا فهمتم نظرية العامل، قد يقوؿ طالب: وما فائدة ا٤بقدمة الطويلة ُب ا٤ببتدأ وا٣برب؟. أقوؿ لك
فاعلموا أف ا٤ببتدأ ىو االسم الذي مل يدخل عليو عامل لفظي. ا٤ببتدأ أي اسم ٘بدونو ُب الكبلـ، غّب 
مسبوؽ، أو ليس قبلو عامل لفظي فهو مبتدأ، أي اسم، ُب أوؿ الكبلـ، ُب وسط الكبلـ، ُب آخر الكبلـ، 

عل أو حرؼ من ا٢بروؼ العاملة، ليس قبلو عامل أي ليس قبلو عامل لفظي، كيف عامل لفظي؟ أي ف
 لفظي، فهو مبتدأ.

 مثاؿ: اهلل ربنا. اهلل: ىذا واضح أنو مل يسبق بعامل لفظي.
ً                     مثاؿ: ٧بمد  كرًن . ىذا أيض ا مل يسبق بعامل لفظي.          ٌ     ٌ          

ٌ                                       مثاؿ: ىل ٧بمد  كرًن ؟. ٧بمد مل يسبق بعامل لفظي، فيبقى مبتدأ.     ٌ             
ٌ    مثاؿ: ىل ُب ظنك ٧بمد  كرًن ؟.      ٌ ٌ                                         ما إعراب ٧بمد ؟ ننظر ىل عامل أـ ىامل؟ ىامل، ُب عامل أـ                              

ىامل؟ عامل، ال بد أف يعمل، وىو حرؼ، حرؼ أي يعمل ُب الذي بعده، يعمل ا١بر، أين ٦بروره؟ ظنك، 
ٌ                                                                ىل ُب ظنك ٧بمد  كرًن ؟ إذف فاجملرور ظنك، انتهى عمل ُب، ُب خبلص جرت ظنك وانتهى األمر؛ ألف ُب      ٌ            

، ليس كأف تعمل عملْب، ترفع، وتنصب، ال، ىي ٘بر ما بعدىا، وينتهي عملها حرؼ جر ٘بر ما بعدىا
بذلك، ولو أتينا حملمد، ىل مسبوقة بعامل أـ غّب مسبوقة؟ غّب مسبوقة مبتدأ، أي اسم غّب مسبوؽ بعامل 

 لفظي مبتدأ.
مثاؿ: ُب ا٤بسجد مصلوف كثّبوف. ُب: حرؼ جر، وا٤بسجد: اسم ٦برور بفي، انتهى عمل ُب، 
                                                               ُ                                ومصلوف: ىذا اسم، ىل سبق بعامل لفظي، مل يسبق، ما إعرابو؟ مبتدأ، وي قاؿ: مبتدأ متأخر. ما لنا عبلقة، 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

قد يتأخر ا٤ببتدأ وقد يتقدـ، العرب يتصرفوف ُب لغتهم ألهنم أىل الببلغة والفصاحة، يقدموف ما ىو أوىل 
قع ُب أوؿ ا١بملة، فّباد أف ىذا حقو، حقو أف باالىتماـ والعناية عندىم، فلهذا إذا قيل ا٤ببتدأ ىو االسم الوا

 يكوف ُب ا١بملة، قد يتنازؿ عن حقو من أجل أف يتقدـ ما ىو أوىل بالعناية واالىتماـ.
ٌ         مثاؿ: زيد  ُب الدار، ُب الدار زيد . ما أعراب زيد ؟ مبتدأ.               ٌ                      ٌ          

ً                                                      مثاؿ: إف ُب الدار زيد ا. ننظر نأخذىا كلمة كلمة، إف ماذا تعمل، ىامل أـ عامل؟ عامل، فبل بد                     
أف تستوُب معموالهتا، ىذا حقها، ما حقها عند العرب؟ ينصب االسم ويرفع ا٣برب، أين خربه؟ خربه شبو 
ً        ً                           ا١بملة ُب الدار، ىذا ا٣برب انتهينا منك، أين االسم ا٤بنصوب؟ زيد ا، فزيد ا مسبوؽ أو غّب مسبوؽ بعامل؟                                                         

 مسبوؽ بعامل لفظي، فبل يكوف مبتدأ.
ٌ  مثاؿ: جاء ٧بمد   ، أين فاعلو ا٤برفوع بو؟ ٧بمد ، انتهى عمل              ٌ             ويده مكسورة. جاء: فعل ماض  الـز                               ٍ                         

جاء، ويده: الواو عاطفة أـ حالية؟ إف كانت عاطفة فحرؼ العطف من ا٢بروؼ ا٥باملة، لكنها ٘بعل ما 
، بعدىا مثل الذي قبلها ُب اإلعراب، ىل اليد جاءت، فعلت اجمليء؟ ما فعلت اجمليء، فالواو ليست عاطفة

ً   وإ٭با الواو حالية، وا٤بعُب جاء ٧بمد  ُب ىذه ا٢بالة، أي جاء ٧بمد  حالة كوف يده مكسورة، واو ا٢باؿ أيض ا                                    ٌ                         ٌ                               
من ا٢بروؼ ا٥باملة، قلنا: أكثر ا٢بروؼ ىاملة. ويده: اسم ٦برد من العوامل اللفظية فيكوف مبتدأ، ومكسورة: 

 ا٣برب.
ِ  و م ن  آي ات و  خ ل ق  الس م و ات  مثاؿ: }  َ  َ       ُ  ْ َ   ِ ِ َ    ْ : أثرت ُب العملَ ِ  َ ِ  ْ }و م ن   [.ٜٕ[، ]الشورى: ٕٕ{ ]الرـو   :}

{: مبتدأ، فهو اسم ٦برد، غّب مسبوؽ بعامل، و َ ْ  ُ خ ل ق  و }، {: اسم ٦برور  َ ِ  ِ آي ات و  } حرؼ جر، و
َ  َ  ِ الس م و ات  }  {: مضاؼ إليو.    

 نريد أف نقرأ اآلف كبلـ الشيخ ُب تعريف ا٤ببتدأ وا٣برب.
 *** ا٤بًب ***

 مبتدأ والخبر.الباب الثالث والرابع: ال
المبتدأ ىو االسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة لإلسناد، والخبر ىو االسم 

 المسند إلى المبتدأ.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثال المبتدأ والخبر: زيٌد قائٌم، فزيٌد: مبتدأ، وقائٌم: خبره.
 *** الشرح ***

                                 عر ؼ الشيخ خالد ىنا ا٤ببتدأ وا٣برب.
، وال حرف ا،  :قولو: المبتدأ ىو االسم                                   ً              ً        ً   نفهم من ذلك أف ا٤ببتدأ ال يكوف إال ا٠ب ا، فبل يكوف فعبل 

                                ً                                                      وال ٝبلة، وال شبو ٝبلة، ال يكوف إال ا٠ب ا، أي اسم؟ اسم ظاىر؟ اسم مضمر؟ اسم صريح؟ اسم مؤوؿ؟ ما 
 قيد، قاؿ: اسم. فلهذا عندما يذكر األمثلة سيذكر لنا األ٠باء الظاىرة وا٤بضمرة.

يريد أف يبْب بقولو: ا٤برفوع. حكم ا٤ببتدأ اإلعرايب، وحكمو ىو الرفع، ليس النصب  قولو: المرفوع:
؛ ألف ا١بـز خارج بقولو: ىو االسم، واأل٠باء ا٤برفوعة متعددة، عرفنا أهنا سبعة.              ً                                                                                وال ا١بر، وطبع ا وال ا١بـز

 ن ا٤برفوعات.يريد أف ٲبيز ا٤ببتدأ عن غّبه م قولو: المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة:
أي مل يدخل عليو عامل لفظي، ما ا٤براد بالعوامل اللفظية؟ العوامل أي ما  وقولو: العوامل اللفظية:

.  يعمل ُب غّبه الرفع، أو النصب، أو ا١بر، أو ا١بـز
 أي العامل الذي لو حروؼ تلفظ، وعرفنا ذلك. وقولو: اللفظية:

أي اجملرد عن العوامل اللفظية غّب الزائدة؛ ألف العوامل اللفظية قد تكوف  وقولو: غير الزائدة:
أصلية، وقد تكوف زائدة، العوامل اللفظية األصلية ىي األكثر، والعوامل اللفظية الزائدة ىي عوامل لفظية 

ا التوكيد، والتقوية                                                                                   ً قليلة تأٌب ُب بعد األساليب العربية للداللة على التوكيد وا٤ببالغة؛ ألف الزائد فائدتو دائم  
وا٤ببالغة، إذا قيل: زائد. أي معناه التوكيد، ما معُب الزائد؟ زائد ىو الذي ال يؤثر ُب تركيب ا١بملة، تركيب 
ا١بملة ُب النحو قائم من دونو، ٍب يدخل مع عدـ حاجة ا١بملة إليو للداللة على تقوية ا٤بعُب وتوكيده 

: الفاعل أو ا١بملة وا٤ببالغة فيو، ومثاؿ ذلك، نأخذ معُب            ً                                  ً                  الزائد عموم ا، ٍب نعود إىل ا٤ببتدأ، إذا قلنا مثبل 
ٌ                  الفعلية. ا١بملة الفعلية تعرفوف أهنا تتكوف من فاعل وفاعل، جاء ٧بمد ، جاء خالد ، ىل جاء ٧بمد؟ ىل            ٌ                                                              

؟ فا١بملة الفعلية تَبكب وتتكوف من فعل وفاعل، ىل ٙبتاجو ا١بملة الفعلية ٌ                                                                  زراؾ رجل ؟ ىل ٪بح طالب              ٌ لكي         
؟. ىل: حرؼ استفهاـ، و٪بح:  ٌ                          تتكوف إىل حرؼ جر؟ ال، ٙبتاج إىل فعل وفاعل، فإذا قلنا: ىل ٪بح طالب                                                             



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

؟. أسلوب عريب  : فاعل مرفوع وعبلمة رفعو الضمة، ٍب يقاؿ: ىل ٪بح من طالب  ، وطالب  ٍ              فعل ماض                                                      ٌ        ٍ       
؟ من ىنا يكوف حرؼ جر زائد؛ ألف ا١بملة الفعلية غّب ٧ب ٍ                                                 مشهور، ىل ٪بح من طالب  تاجة ُب تركيبها                    

                                                                                 ً           النحوي إليو؛ ألف ٧بتاجة إىل الفعل وىو موجود، وإىل الفعل وىو موجود، ٤باذا أدخل ىنا؟ عبث ا؟ ال، وإ٭با 
ٌ                  ىو حرؼ من حروؼ التوكيد كغّبه، مثل: إف، تقوؿ: ٧بمد  كرًن . ٍب تقوؿ: إف ٧بمد ا كرًن . ٤باذا أدخلت إف؟       ً                 ٌ     ٌ                                               

 تفهمو من قولك: ٧بمد كرًن؟. ال، ما أتت ٗبعُب جديد، ىل غّبت ا٤بعُب؟ ال، ىل أتت ٗبعُب جديد ال
ٌ                         طيب ماذا فعلت؟ ليس ٥با فائدة؟ ال، ىي أكدت ا٤بعُب ا٤بعروؼ من قولك: ٧بمد  كرًن. أي إسناد الكـر إىل                                                                 
ً                                                ٧بمد، صحيح إنك قد تريد أف تؤكد ا٤بعُب، إف ٧بمد ا كرًن، ورٗبا تؤكده أقوى ذلك ىو ىو ما يزيد ا٤بعُب،                                           

 وتقويو. لكن تؤكده
ً       مثاؿ: واهلل: إف ٧بمد ا كرًن.                  

 وقد تقويو أكثر. 
ً        مثاؿ: واهلل: إف ٧بمد ا لكرًن.                  

ً         ديد ا مؤسس ا، وإما ج ر لتقوية ا٤بعُب، ال لئلضافة معُب جديد، ٗبعُب إما أف يكوف معُبىذه كلها أمو        ً   
ية ا٤بعاين ا٤بعروفة،      ً                                                        معروف ا، فأخذ كلمات تأٌب ٗبعاين جديدة، لكن ىناؾ كلمات للعرب لتقو  أف يكوف معُب

تقوية ا٤بعُب، أما ا٤بطلوب للعقبلء، أي من ا٤بتلقي قد يكوف منكر أو شاؾ، فَبيد أف تقوي ا٤بعُب، ما يكفيو 
 ا٤بعُب اجملرد، ا٢بروؼ الزائدة ىي نوع من أحرؼ الزيادة.

 مثاؿ: ىل ٪بح طالب؟، ىل ٪بح من طالب؟. 
الطبلب؟ لكن إذا أردت أف تقوي السؤاؿ تقوؿ: فا٤بعُب واحد ىنا، وىو السؤاؿ ىل من ٪بح من 

: فاعل مرفوع،  ؟. طالب  ٌ               ىل ٪بح من طالب؟. طالب: فاعل، ومن: ىنا زائدة، فإف قلت: ىل ٪بح طالب         ٌ                                                               
، ٦برور لفظ ا ٗبن الزائدة، ىو  : فاعل مرفوع ٧ببل  ؟. طالب  ٍ                ً          ً                 وعبلمة رفعو الضمة، وإف قيل: ىل ٪بح من طالب         ٍ                                        

 الفاعل ما يتغّب.
: فعل، والتاء: فاعل، وأحد ا: مفعوؿ بو؛ ألف اإلكراـ وقع عليو، ٍب مثاؿ: ىل أ ً                                    كرمت أحد ا؟. أكـر                                  ً        

ٍ                                                                       يقاؿ: ىل أكرمت من أحد ؟. تغّب ا٤بعُب؟ ما تغّب ا٤بعُب، ا٤بعُب اإلٝبايل ما تغّب، لكن أوكد، فمن ىنا زائدة،                      



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                    ٲبكن أف ٙبذؼ، وما يتغّب ا٤بعُب، فمن: حرؼ زائد، وأحد ا: مفعوؿ بو، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة،                                               
، ٦برور لفظ ا ٗبن الزائدة. ٍ                     ً          ً             وأحد : مفعوؿ بو، منصوب ٧ببل      

ٌ                                                                    مثاؿ: ىل طالب  ُب الفصل؟. ىل: حرؼ استفهاـ، وطالب: اسم ٦برد، وإعرابو: مبتدأ، مرفوع،              
ٍ                              وعبلمة رفعو الضمة، وُب الفصل: شبو ٝبلة، ا٣برب، ٍب تقوؿ: ىل من طالب  ُب الفصل؟. ىذا زائد، والزائد                                                             
، وا٤بفعوؿ بو يبقى مفعوال  بو، وا٤ببتدأ                                                                 ً                       ً             ما يغّب اإلعراب وما يؤثر فيو، يؤثر ُب اللفظ فقط، فالفاعل يبقى فاعبل 
، ٦برور لفظ ا ٗبن الزائدة، فلهذا قاؿ الشيخ خالد ىنا: اجملرد عن  : مبتدأ، مرفوع ٧ببل  ٍ                  ً          ً                                                يبقى مبتدأ ، فطالب         ً         

                                 ً                  سم إذا سبق بعامل لفظي ال يكوف مبتدأ ، ا٤ببتدأ ىو اجملرد العوامل اللفظية، غّب الزائدة. يعِب بذلك أف اال
 عن العوامل اللفظية.

 وإذا أتاؾ اسم قبلو عامل لفظي زائد، ىو عامل لفظي، ولكنو زائد، تقوؿ: وجوده كعدمو. 
إذف: فهذا االسم ُب ا٢بقيقة ٦برد من العوامل اللفظية، فهو مبتدأ، فلهذا استثُب قاؿ: غّب الزائدة. 

ً                                         لزائد دائم ا ال يؤثر ُب اإلعراب، وإف كاف يؤثر ُب اللفظ.ألف ا           
                                                ً                                        ً  قولو: لئلسناد: أي ىو االسم ا٤بهيأ بأف تسند إليو شيئ ا آخر، اسم تذكره وهتيئو لكي تسند إليو شيئ ا 

 آخر.
ٌ   مثاؿ: ٧بمد  كرًن . ٧بمد : ىذا اسم، ومرفوع، فرفعتو، وجردتو عن العوامل اللفظية، فإذا قلت: ٧بمد .                                                                     ٌ      ٌ     ٌ         

                                                  ً                                      جردتو عن العوامل اللفظية، وىيئتو لكي تسند إليو شيئ ا بعده؛ ألنو لو ٛبت عملية اإلسناد ما صار  اآلف
     ً  مبتدأ .

ٌ                                                            مثاؿ: جاء ٧بمد . فمحمد  اسم مرفوع، لكي مهيأ لعملية اإلسناد، وال انتهت عملية اإلسناد؟         ٌ             
 انتهت، أسندنا إليو اجمليء، جاء ٧بمد.

يأ لئلسناد، وقولو: لئلسناد. ىو من باب التوضيح، وليس من باب               ً                إذف: فليس مبتدأ ، ا٤ببتدأ ىو ا٤به
تكملة التعريف، ىذه فقط لكي ينبهك إىل ا٤ببتدأ وا٣برب وما بينهما من إسناد، وإال فأف تعريف ا٤ببتدأ يكتفي 

ىو تعريف  بقولنا: ىو االسم ا٤برفوع اجملرد عن العوامل اللفظية غّب الزائدة. ىذا يكفي ُب تعريف ا٤ببتدأ، فهذا
                                  ُ                                                      ا٤ببتدأ، وقولو: لئلسناد. لكي ٱبربؾ أو ي هيئك لتعريف ا٣برب، ما ا٣برب؟ اآلف سيعرؼ ا٣برب، قاؿ: ا٣برب: ىو 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

االسم ا٤بسند إليو. ىو ما أسندتو إليو، عملية اإلسناد، كنا تكلمنا عليها من قبل، وقلنا: إف كل اللغات تقـو 
 باإلسناد.  على نظرية اإلسناد؛ ألف الفائدة ما تتم إال

مثاؿ: ٧بمد. ما بالو؟ أف تريد أف تسند إليو ماذا؟ أو أف ٚبرب عنو ماذا؟ أي ا٣برب ىذا خاص بباب 
.  ا٤ببتدأ وا٣برب، أخربنا عن ٧بمد بالكـر

ٌ   مثاؿ: ٧بمد  كرًن .      ٌ          
 ىذا خاص بباب ا٣بطاب، لكن اإلسناد ىذه عملية واسعة تشمل كل شيء.

ٌ              مثاؿ: ٧بمد  كرًن . أسندنا إىل ٧ب     ٌ         .  مد الكـر
 مثاؿ: كـر ٧بمد. ىذه ٝبلة فعلية، أسندنا الكـر إىل ٧بمد.

                                                                                    ً  إذف: فاإلسناد يكوف با١بملة اال٠بية ويكوف با١بملة الفعلية، فإف كاف ُب ا١بملة اال٠بية ٠بيناه خرب ا.
 إذف: فا٣برب ىو االسم ا٤بسند إىل ا٣برب، االسم الذي أسندتو إىل ا٣برب.

عريف آخر، مثل ىذا التعريف دقيق ُب تعريف ا٣برب، أنو ىو ا٤بسند إىل والنحويوف يوظفوف ا٣برب بت
 ا٤ببتدأ، والنحويوف يعرفوف ا٣برب بأنو ا١بزء الذي يتم فائدة ا٤ببتدأ، كما قاؿ ابن مالك ُب األلفية:

 وا٣برب ا١بزء ا٤بتم الفائدة 
 

ٌ                كا٤باء بر  واأليادي شاىدة.          
 

 

ٌ                  ا٤ببتدأ؛ ألف ا٤ببتدأ وحده معناه ناقص، ٧بمد ، نفهم أنو ُب ذات فا٣برب ىو ا١بزء الذي يتم فائدة                                       
ٌ                                                  مسماة ٗبحمد، لكن ما زالت الفائدة ناقصة، ٧بمد  ما بالو؟ لو أتاؾ سائل وقاؿ: ٧بمد. ما تستفيد شيء،                                           

فائدة، لو تم بو قلنا: إف النحويْب يعرفوف ا٣برب بقو٥بم: إنو ا١بزء الذي يتم فائدة ا٤ببتدأ. ألف ا٤ببتدأ وحده ال ت
ناقص، ٧بمد، لو معُب نفهم، ُب ذات مسماة ٗبحمد، لكن ما نستفيد من ذلك فائدة تامة  معُب، لكنو معُب

ٌ                                 حٌب يأٌب ا٣برب، ٧بمد  كرًن ، ما تتم فائدة ٧بمد  إال بقولنا: كرًن . و٥بذا ال يشَبط ُب ا٣برب أف يكوف بعد                 ٌ                   ٌ     ٌ               
هما بفاصل قصّب أو طويل، وقد يكوف قبل ا٤ببتدأ، العربة ا٤ببتدأ، قد يكوف بعد ا٤ببتدأ مباشرة، وقد يفصل بين

 أف تتم فائدة ا٤ببتدأ بو.
ٌ                               مثاؿ: ٧بمد  الذي رأيتو عندي قبل أمس أخي.           



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ                                                                       أخربت عن ٧بمد  بأنو أخي، فا٣برب أخي، وما بينهما معَبض، واشتهر بعض البيانيْب بسعة الفاصل            
تْب بْب ا٤ببتدأ وا٣برب، تنسى ا٤ببتدأ، ٍب فجأة يأتيك بْب ا٤ببتدأ وا٣برب كا١باحظ، قد يفصل بصفحة أو صفح

 خرب، تعود تبحث عن ا٤ببتدأ، وىذا يسموىا االستطراد، وبعض عنده االستطراد.
والشيخ قاؿ ُب تعريف ا٣برب: ىو االسم ا٤بسند إىل ا٤ببتدأ. قولو: ىو االسم. ليس ٔبيد ُب التعريف؛ 

            ً      ً  ا٣برب يكوف ا٠ب ا مفرد ا.سيذكر بعد قليل أف  -أي الشيخ خالد–ألنو 
ٌ           مثاؿ: ٧بمد  كرًن ، اهلل ربنا.     ٌ          

 ويكوف غّب ذلك، يكوف ا١بملة.
. ٌ  مثاؿ: ٧بمد  يركب، ٧بمد  راكب       ٌ           ٌ          

ٌ                                                                      فمحمد  راكب  اسم، و٧بمد يركب، يركب فعل مضارع، وفاعلو: ىو، وا١بملة الفعلية من الفعل       ٌ     
كما قاؿ: اسم. ويكوف غّب ذلك كا١بملة،                                             ً      ً   والفاعل يركب ىو: خرب ا٤ببتدأ، إذف فا٣برب يكوف ا٠ب ا مفرد ا  

فلهذا قلنا: إف غّبه من النحويْب يعرفوف ا٣برب بأنو ا١بزء ا٤بتم الفائدة. ما يقولوف: االسم. ىذا من دقة 
                                                           ً                                   النحويْب، ُب ا٤ببتدأ نعم، يقولوف: االسم. ألف ا٤ببتدأ ال يكوف إال ا٠ب ا، لكن ُب ا٣برب ىو ا١بزء ا٤بتم الفائدة؛ 

           ً      ً                                                             قد يكوف ا٠ب ا مفرد ا وقد يكوف غّب ذلك، وسيذكر الشيخ خالد أنو قد يكوف أربعة أشياء.ألف ا٣برب 
 األسئلة:
 س:...

 جػ:... ا٣برب ىو االسم ا٤بسند إىل ا٤ببتدأ.
 س:...

جػ: قلنا: الزائد ىو الذي وجوده كعدمو ُب بناء ا١بملة. ا٤بعُب ال، قلنا: الزائد يؤثر ُب معُب. ألنو 
التوكيد، لكنو ُب بناء ا١بملة، ىل تستطع أف ٙبذفو وال تفسد ا١بملة؟ أـ أنك إذا حذفتو فسدت يدؿ على 

 ا١بملة؟.
ٌ             مثاؿ: جلس ٧بمد  على الكرسي.              

 ىل ٲبكن أف ٙبذؼ على ىنا وتستقيم ا١بملة؟ ما ٲبكن، ىذا حرؼ جر أصلي.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: ىل جاء من رجل؟. 
إذف من ىنا زائدة، والزائد ىو الذي ال يؤثر ُب  ٲبكن أف ٙبذؼ من، وىي ا١بملة نفسها ما تغّبت،

                                                                 ً               بناء ا١بملة، ولكنو يؤثر ُب ا٤بعُب، الزائد ىو ما كاف وجوده وعدمو سواء   ُب بناء ا١بملة.
 س:....

، لو عدًب إىل الكتب                                                                 ً                  جػ: ىي شبو ٧بصورة وقليلة، ليست كثّبة، فلهذا يذكروف ُب حروؼ ا١بر مثبل 
الك وغّبىا، إذا أتوا إىل حروؼ ا١بر يذكروف ما ا٢بروؼ الٍب قد تزاد؛ ألهنم ا٤بفصلة ُب النحو كأوضح ا٤بس

تتبعوا ُب كبلـ العرب وأحصوىا، فقالوا: إف ىذا ا٢برؼ من قد تزاد. وذكروا مواضعها وشروط زيادهتا، مٌب 
مل يذكروا  تكوف زائدة هبذه الشروط؟ والباء قد تزاد بشروط معينة، والكاؼ قد تزاد، وىكذا، وا٢بروؼ الٍب

                             ً                       ً                                        أهنا تزاد، ما تزاد، وذكروا مثبل  ُب كاف أهنا قد تزاد، مثبل  من خصائص كاف أهنا تزاد بْب ا٤بتبلزمْب، فإذا 
 زيدت ما تؤثر ُب اإلعراب.

 س:...
جػ: ُب: حرؼ جر، وظِب: اسم ٦برور بفي، وعبلمة جره الكسرة، وىو مضاؼ، والكاؼ: مضاؼ 

 مّب إذا اتصل باسم فهو مضاؼ إليو. إليو؛ ألننا قلنا من قبل: إف الض
 س:...

 جػ: نعم، حروؼ العطف من ا٢بروؼ ا٥باملة الٍب ال تعمل.
، و٧بمد : فاعل مرفوع ٔباء، وخالد : معطوؼ على ٧بمد   ٌ  مثاؿ: جاء ٧بمد  وخالد . جاء: فعل ماض                 ٌ                        ٌ       ٍ               ٌ       ٌ             

، معناىا أهنا تشرؾ ما مرفوع ٔباء، ليس مرفوع بالواو،... ىذا معُب ليس عمل، معناىا التشريك، ىذا ا٤بعُب
: يذىب ٧بمد . ٍب قلت: مل يذىب ٧بمد. مل: أكسبت ا١بملة معن ا،  ٌ                                        ً   بعدىا ٗبا قبلها، ألست لو قلت مثبل           ً                               
، لكن لو قلت: ما يذىب ٧بمد . ما: معناىا النفي، لكن ما  ٌ                            وىو معُب النفي، وعملت ُب الفعل ا١بـز                                                          

بعدىا ٗبا قبلها، أي ٘بعل ما بعدىا مثل ما قبلها، ُب عملت، فالواو كذلك، الواو معناىا التشريك، تشرؾ ما 
ا٤بعُب واإلعراب كبلٮبا، تشريك أي أهنا ٘بعل ما بعدىا مثل ما قبلها، مثل ما قبلها ُب اإلعراب، جاء ٧بمد 
ٌ                        ٌ  وخالد، وُب ا٤بعُب فكبلٮبا جائز،... لكنها ما تعمل، لو قلنا: جاء ٧بمد  وخالد . مرفوعاف، لكن رأيت ٧بمد ا        ٌ                                                             



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ                                                              لد ا، سلمت على ٧بمد  وخالد ، ما ٥با عمل، وإ٭با ٘بعل الذي بعدىا من الذي قبلها ُب اإلعراب، أما وخا       ٍ                ً  
 العامل فهو العامل ُب األوؿ، الذي رفع األوؿ، رفع الثاين.

 س:...
: من، األصل فيها األصالة، لكن قد تأٌب زائدة بثبلثة شروط، شروط معينة،                  ً                                                                 جػ: ال، ٚبتلف، مثبل 

، ما يأٌب أصل، ويسمونو شبو زائد؛ ألنو أف يكوف مدخو  : ر ب  ُ                                       ٥با نكرة، وُب نفي، ُب شروط معينة، لكن مثبل    ً                                      
، ىو شبو زائد، لكن أكثر الزوائد الٍب يقاؿ: إهنا زوائد. أكثرىا قد تأٌب أصل، وقد تأٌب غّب            ً                                                                                   ما يأٌب أصبل 

 أصل.
 س:...

 ً                               ّب ا ٗبا يقولوف، ىم يقولوف: إف ذكر جػ: قولك: ا٤برفوع. ىذا يذكره ا٤بناطقة، و٫بن ال يهتموف كث
ا٢بكم ُب التعريف عيب. ىم عندىم شروط معينة ُب التعريفات وكذا، ومن شروطهم أف ال تذكر ُب التعريف 
ا٢بكم، ىو االسم ا٤برفوع، اآلف ذكرت حكم ا٤ببتدأ ُب تعريفو، يقولوف: ال، عرؼ، فإذا عرفتو وميزتو وعرؼ، 

ُ                      ا٢بكم عليو وىو ما عر ؼ. ألف ا٢بكم على الشيء                      َ قولوف: ال ٲبكن أف تعطي  . يقوؿ فيما بعد: وحكمو الرفع                   
؛ ألف ا٤براد أف نعرؼ ا٤ببتدأ، فإذا -إف شاء اهلل تعاىل-فرع عن تصوره، و٫بن نقوؿ: ا٤بسألة أسهل من ذلك 

كمو الرفع. عرفنا ا٤ببتدأ مع ا٢بكم ا٢بمد هلل.... نعم، قولك: ا٤برفوع. كاف األفضل أف يقوؿ: االسم الذي ح
ىذا ٘بوز موجود كثّب عند النحويْب، إذا أرادوا أف يبينوا ا٢بكم، يأٌب با٤بفعوؿ، يقولوف: ا٤برفوع، أي الذي 
ً                                                             حكمو الرفع. ال يريدوف أنو معرب دائم ا؛ ألهنم انتهوا من بياف ىذه ا٤بسألة بالتفصيل ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب                                   

                                     ً                     باب ا٤بعرب وا٤ببِب، أف االسم قد يكوف معرب ا، فتقوؿ: مرفوع. وقد وىو ُب أوؿ النحو، بينوا ُب أوؿ النحو ُب 
         ً                                                                                      يكوف مبني ا، فتقوؿ: ُب ٧بل رفع. بعد ذلك ما يعيدوف ىذه ا٤بعلومة ويتجوزوف، مرفوع، كيف ا٤ببتدأ؟ مرفوع، 

ً            وىذا يقولوهنا: ا٤ببتدأ وا٣برب مرفوعاف. كيف مرفوعاف؟ أي ىل يريدوف أف ا٤ببتدأ دائم ا معرب؟ ال،  وإ٭با                                                                           
                        ً                             ً                                       ً  حكمو الرفع، فإف كاف معرب ا، فتقوؿ: مرفوع. وإف كاف مبني ا فتقوؿ: ُب ٧بل رفع. فهو فيو ٘بوز، لكن بناء  

  على أنو قد شرح من قبل ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب وعرؼ.
 س:...



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

جػ: ىذه عوامل لفظية، لكنها مل تعمل باألصالة، وإ٭با عملت بالشبو، ىذه كلها ٧بمولة على 
 ها معمولة على الفعل، وىي من باب الشبو، أي عوامل تقليدية.الفعل، كل

 س:...
ٌ                                                                          جػ: جاء ٧بمد  والكتاب معو، ا٤بفعوؿ معو اسم منصوب، ومل يذكروا فيو أنو يكوف ٝبلة، فلو قيل:            
ٌ                                                                                    جاء ٧بمد  والكتاب. أي ٗبعية الكتاب، فاألظهر فيو أنو مفعوؿ معو، لكن ٗبا أنو جاءت ٝبلة بعد الواو،        

                                                               ً                       ذكروا ُب ا٤بفعوؿ معو أنو يكوف ٝبلة، لكن ذكروا ُب ا٢باؿ أنو يكوف مفرد ا وٝبلة، فا٤بعُب يكوف جاء فهم مل ي
ٌ                                                                                    ٧بمد  ُب ىذه ا٢بالة؛ ألف الواو حالية، واو معية، واو ا٤بعية ال ٧بل ٥با من اإلعراب، مبِب على الفتح.    

 س:...
ً                                       ً   جػ:... إف ٧بمد ا، اسم إف،.... إف عامل أصلي، وليس عامبل  ز  ً                               ائد ا؛ ألنو يؤثر ُب بناء ا١بملة، ىذه                

نواسخ، سيأٌب الكبلـ على النواسخ، وكيف تدخل وتؤثر ُب العمل؟ فالنواسخ ال تعد من العوامل الزائدة، 
 فلهذا قرر النحويوف أهنا تغّب اإلعراب، فبل تقوؿ: مبتدأ وخرب. وإ٭با تقوؿ: ا٠بها وخربىا.

 س:...
يدخل ُب باب ا٤ببتدأ وا٣برب، لكن ألننا ذكرنا نظرية العامل، فاألخ                             ً  جػ: الفعل البلـز وا٤بتعدي، طبع ا

: ىو الذي يلـز الفاعل وال ينصب مفعوال  بو، أي ما  ، الفعل البلـز                                                                                  ً           يسأؿ عن الفعل ا٤بتعدي والفعل البلـز
 ٰبتاج إىل مفعوؿ بو.

ٌ            مثاؿ: دخل ٧بمد وخرج، و٪بح الطالب، مات زيد ، ذىب خالد.                                        
 ٕباجة إىل مفعوؿ بو؟ ال، فهذه أفعاؿ الزمة، تكتفي بفاعلها.ىل الكبلـ اآلف 

                                    ً                     أما الفعل ا٤بتعدي فهو الذي يرفع فاعبل  ويتعداه إىل مفعوؿ بو.
، أخذ خالد  مايل. ، رفع خالد الكتاب  ٌ      مثاؿ: أكل خالد  ا٣ببز            َ                  َ      ٌ               

 فا٤بعُب يطلب مفعوؿ بو. 
 س:...



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                  ً            ثبلثي، قد يكوف ثبلثي ا، وقد يكوف  جػ: ا٤بتعدي رباعي، ال، قلنا: أخذ، ورفع، وضرب. كلها
.       ً                    رباعي ا... تدحرج ا٢بجر الـز

 س:...
.                   ً     ً                     جػ: دخل يأٌب متعدي ا والزم ا، واألصل فيو اللزـو

 مثاؿ: دخلت إىل الدار.
. وىنا اختلفوا فيها، ىل ىي متعدية؟ فتكوف متعدية والزمة، أو أهنا الزمة،  َ                                                                     وقد يقاؿ: دخلت الدار                     

ٍ                                        ا١بر؟ وىذا أمر ٠باعي حينئذ ، فلهذا فيها خبلؼ، وتسمى األفعاؿ الٍب تأٌب فإذا عديتها حذفت حرؼ                         
 الزمة وتأٌب متعدية، أفعاؿ قليلة، جاءت ُب االستعماؿ متعدية والزمة.

 مثاؿ: دخلت إىل الدار، ودخلت الداء، جئت إىل ٧بمد، وجئتو.
 يعِب أفعاؿ قليلة.

 س:...
 مل ُب ا٤ببتدأ وىو االبتداء، سيأٌب ذكره.جػ: ألهنا ُب ا٤ببتدأ وا٣برب، أشهرىا العا

 س:...
جػ: قلنا: إف األفعاؿ كلها عاملة، سواء كانت الزمة أو متعدية، ناقصة أو تامة. حٌب الفعل الناقص 

 يعمل، بل ا١بامد يعمل.
 س:...

ٌ        ُ                 جػ: العامل ُب ا٤ببتدأ، ا٤ببتدأ ماذا نقوؿ ُب إعرابو؟ ٧بمد  كرًن ، ماذا ي قاؿ ُب أعرابو؟ ٧بم     ٌ ٌ          د : مبتدأ،                                                   
ً                                            مرفوع، ما معُب مرفوع كما عرفنا؟ مرفوع، مفعوؿ، أي أيض ا واقع عليو الرفع، واقع عليو، أي ىناؾ عامل                                                    
ً                                              ً     ً           ً عمل فيو الرفع فصار مرفوع ا، فهو أيض ا لو عامل يعمل فيو الرفع، ولكن عاملو ليس عامبل  لفظي ا، ليس عامبل             ً                       

                ً                                   ا، يقدرونو تقدير ا، أي يفهمونو ويدركونو بالعقل، وىو                                              ً لو حروؼ تلفظ، وإ٭با ىو عامل قدر النحويوف تقدير  
ٌ                                           االبتداء، يسمونو االبتداء، يقولوف: العرب إذا قاؿ: ٧بمد  كرًن . عرفنا أف العامل ا٢بقيقي ىو ا٤بتكلم، العريب      ٌ                                                   

ٌ                                       إذا قاؿ: ٧بمد  كرًن . نقوؿ: ٧بمد ا، وال ٧بمد ، وال ٧بمد ؟. ما الذي يدعوه إىل الرفع؟ وقوع االسم ُب         ٍ          ً            ٌ     ٌ ابتداء             



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا١بملة، ىذا يسمونو االبتداء، عامل معنوي يدفع العريب إىل االسم ُب ىذه ا٢بالة، إذا وقع االسم ُب ابتداء 
ا١بملة، فأف ذلك يدعو العريب إىل رفع االسم، عامل معنوي، أي ما لو حروؼ تلفظ مثل حروؼ ا١بر ومثل 

ل ا٤بعنوية، والعامل التايل الذي أشرنا إليو من قبل الفعل و٫بو ذلك، فعامل ا٤ببتدأ وىو االبتداء أشهر العوام
ىو عامل الرفع ُب الفعل ا٤بضارع، وىو كذلك، فا٤بضارع إذا سبق بناصب فمنصوب، وإذا سبق ٔباـز 
، وإف مل يسبق بناصب وال ٔباـز فمرفوع، أيض ا مرفوع مفعوؿ، ما الذي رفعو؟ ٘برده من الناصب  ً                                             فمجزـو                                            

، ىل ىذا  التجرد لفظي؟ ال، ىو أمر معنوي يقدر، فلهذا كاف رافع ا٤ببتدأ وىو االبتداء و٘برده من ا١باـز
 ورافع الفعل ا٤بضارع وىو التجرد أشهر العوامل ا٤بعنوية، وما سوى ذلك من العوامل ا٤بعنوية ٨بتلف فيو.

 القسم الثاني:
٧بمد، وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا 

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،. 

السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكم، ونكمل ما بدأناه بْب صبلة العشاء وا٤بغرب، ف
 وىو شرح باب ا٤ببتدأ وا٣برب، انتهينا من الكبلـ على تعريفهما، وتوقفنا عند الكبلـ على أقساـ ا٤ببتدأ.

 *** ا٤بًب ***
قسمان: ظاىر ومضمر، فالظاىر أقسام: مفرد مذكر نحو زيد قائم، ومثًنا مذكر نحو  والمبتدأ

الزيدان قائمان، وجمع مذكر مكسر نحو الزيود قيام، وجمع مذكر سالم نحو الزيدون قائمون، ومفرد 
مؤنث نحو ىند قائمة، ومثًنا مؤنث نحو الهندان قائمتان، وجمع تكسير مؤنث نحو الهنود قيام، 

ؤنث سالم نحو الهندات قائمات، والمضر اثنا عشر متكلم وحده نحو أنا قائم، ومتكلم ومعو وجمع م
غيره، أو معظم نفسو نحو نحن قائمون، والمخاطب المذكر نحو أنت قائم، والمخاطبة المؤنثة نحو 

نتم أنِت قائمة، ومثنى المخاطب مطلًقا نحو أنتما قائمان أو قائمتان، وجمع المذكر المخاطب نحو أ
قائمون، وجمع اإلناث المخاطبات نحو أنتن قائمات، والمفرد الغائب نحو ىو قائم، والمفردة الغائبة 
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نحو ىي قائمة، ومثنى الغائب مطلًقا نحو ىما قائمان أو قائمتان، وجمع الذكور الغائبين نحو ىم 
 قائمون، وجمع اإلناث الغائبات نحو ىن قائمات.

 *** الشرح ***
الشيخ خالد ما قالو من قبل ُب الفاعل ونائب الفاعل، من أف االسم يقع مبتدأ بكل يريد أف يقوؿ 

أنواعو، وذكر ىنا الظاىر وا٤بضمر، من أنواع االسم الظاىر وا٤بضمر، وكنا شرحنا من قبل ا٤براد باالسم 
، وما سواه الظاىر وا٤براد باالسم ا٤بضمر، فا٤بضمر أي الضمّب، الضمّب يقاؿ: مضمر وضمّب. ٗبعُب واحد

 اسم ظاىر كمحمد، وسيارة، وىذا، والذي، أ٠باء ظاىرة، والضمائر معروفة.
ٍب أراد من باب التوضيح والتسهيل أف يعدد أوجو األ٠باء الظاىرة، والضمائر، فذكر ىذه األقساـ 

 الٍب ال أظنها تغيب عليكم، ولكن كثرة األمثلة تقـو وتثبت ا٤بعلومات عند الطالب.
ٌ                               مبتدأ مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، وقائم : خرب مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة،  : زيٌد:ئمزيد قاقولو:                                     

 وىكذا يقاؿ ُب بقية األمثلة.
                                                                                           ٍب انتقل إىل ا٤بضمر، وقاؿ: ا٤بضمر اثنا عشر. وقرأنا األمثلة وواضح أنو إ٭با مث ل بالضمائر ا٤بنفصلة، 

ا٤بنفصلة؛ ألف الضمائر كما تعرفوف متصلة ومنفصلة،                                                 مث ل بأنا و٫بن، وأنت، وىو، وفروعها، يريد الضمائر
                                        ً                                                      الضمائر ا٤بتصلة ال يتصور فيها أف تكوف مبتدأ ، فلهذا ما ذكرىا؛ ألف متصلة، ال بد أف تتصل ٗبا قبلها، ال 

 بد أف يسبقها شيء ُب ٝبلتها، وا٤ببتدأ حقو أوؿ ا١بملة، فلهذا ما ذكرىا.
 عاف:والضمائر ا٤بنفصلة كما ذكرنا من قبل نو 

، وأنتما  ِ          النوع األوؿ: ضمائر رفع منفصلة. أنا، وأنت، وىو، وفروعهن، أي أنا وحن، وأنت، وأنت                                                                              
 وأنتم وأنًب، وىو وىي وٮبا وىم وىن.

 النوع الثاين: ضمائر النصب منفصلة. أيا وما اتصل بو، إياي، وإياؾ، وفروعهن. 
 تأٌب ُب ٧بل رفع، وا٤ببتدأ حكمو الرفع، أما                                                  وىو ىنا إ٭با مث ل بضمائر الرفع ا٤بنفصلة؛ ألهنا ىي الٍب

ضمائر النصب ا٤بنفصلة: إياؾ، وإياه، وإياي، وفروعهن، فهذه ال يتصور فيها أف تقع مبتدأ؛ ألهنا ضمائر 
نصب، وا٤ببتدأ حكمو الرفع، فلهذا لو أرادت أف ٚبرب عن ٨باطبك بأنو صديقك، فتقوؿ لو: أنت صديقي. 
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وإياؾ كبلٮبا ضمّب ٨باطب، لكن مٌب تقوؿ: أنت؟. ومٌب تقوؿ: إياؾ؟.  أف تقوؿ: إياؾ صديقي. أنت
                                      ً                                                       وا٤بعُب واحد فيهما، إال أف احملل إذا كاف رفع ا أي مبتدأ، فاعل، نائب فاعل فإنك تأٌب بضمّب الرفع، وإف  

قي.                            ً                                                        كاف احملل النصب، مفعوؿ بو مثبل  فإنك تأٌب بضمّب نصب، ىنا ُب ا٤ببتدأ ٧بلو رفع، فتقوؿ: أنت صدي
: أكرمت إياؾ. نقوؿ:  ٌ                                                  ً                    وسنمثل ىنا: أنت قائم . ومن ا٣بطأ أف تقوؿ: إياؾ صديقي. ٖببلؼ ما لو قلت مثبل                     
ما أكرمت إال أ نت؟. أ و نقوؿ: ما أكرمت إال إياؾ؟. ما إعراب ما بعد إال ىنا؟ ما: نافية ىاملة ال تعمل، 

: فعل، والتاء: فاعل، وإال: ملغاة ىنا، أداة حصر، وليس ت أداة ا ستثناء، وملغاة أي ال تؤثر ُب وأكـر
: مفعوؿ بو، لكن لو قلت: ما ٪بح إال أنت؟، أو ما ٪بح إال إياؾ؟. ما: نافية، و٪بح:  َ                                                                           اإلعراب شيئ ا، وإياؾ         ً          
، وإال: أداة حصر، ليست استثناء ىنا، فما بعد ٪بح مرفوع، فاعل، فنقوؿ: ما ٪بح إال أنت. ألف  ٍ                                                                                    فعل ماض        

                                                   ً                     كمو الرفع، فلهذا مل ٲبثل إال بضمائر الرفع ا٤بنفصلة، وطبع ا كلها قد تقع مبتدأ حكمو الرفع، وا٤ببتدأ ح
 باختبلؼ ا٤بعُب الذي نريد. 

ىذه عبارة دقيقة ما يقو٥با ا٤بتقدموف، لكن يقو٥با ا٤بتأخروف وىي أدؽ  :ومتكلم ومعو غيره قولو:
ً          للتعبّب عن ا٤بعُب ا٤براد، يقوؿ: التكلم إذا كنت واحد ا ستقوؿ:  ٌ                                   أنا قائم . وا٤بتكلم ومعو غّبه ماذا سيقوؿ؟ ٫بن                                                       

قائماف، أو ٫بن قائموف، ا٤بتكلم ومعو غّبه، معو واحد، أو معو أكثر يستعملوف ٫بن؛ ألف ا٤بثُب ىنا ليس لو 
لفظ خاص، العرب أٮبلت ا٤بثُب ىنا، والتثنية تكاد تكوف من خصائص العربية، أي يندر ُب اللغات األخرى 

                                                            ً             اصة للمثُب، حٌب قاؿ أبو حياف: إف التثنية من خصائص العربية. طبع ا ٕبسب اللغات أف يوضع ألفاظ خ
ً                                                     الٍب كاف يعرفها، وإال اآلف ُب بعض اللغات أيض ا ٚبص ا٤بثُب بلفظ خاص، لكن ىذا نادر، أما اللغة العربية                                         

د هتمل ا٤بثُب، فا٤بفرد فتكاد ٚبص ا٤بثُب ُب كل األحواؿ، إال ُب مواضع قليلة منها ىنا، ىنا ُب الضمائر تكا
 تقوؿ: أنا. وا٤بثُب وا١بمع تقوؿ: ٫بن. فأٮبلت التثنية.

أو أنت إذا أردت أف تعظم نفسك تقوؿ: ٫بن قائموف،  :أو معظم نفسو نحو نحن قائمون قولو:
 ٫بن نشرح الدرس، ٫بن ٫بضر الدرس. 

ً                    ً  وؿ أيض ا: إف ا٤ببتدأ يقع ا٠ب ا ىذا ما يتعلق ٗبا أراده الشيخ خالد من ىذه األمثلة الكثّبة، و٫بن نق      
بكل أنواعو. ىو ذكر الظاىر، وذكر ا٤بضمر، واأل٠باء األخرى تقع مبتدأ؛ ألنو أطلقها ُب التعريف قاؿ: ىو 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

االسم. حٌب االسم الصريح واالسم ا٤بؤوؿ، االسم الصريح كل ما سبق أ٠باء صرٰبة، أو اسم مؤوؿ، االسم 
سم ا٤بؤوؿ؟ ىو ما سبك أو تكوف من أف وفعل مضارع، أو من أف ومعموليها:               ً               ا٤بؤوؿ يقع مبتدأ ، ما ا٤براد باال

ً                        ً                ا٠بها وخربىا، ىذا ىو االسم ا٤بؤوؿ، فاالسم ا٤بؤوؿ يقع أيض ا مبتدأ، انظر، نقوؿ مثبل  ُب االسم الصريح:                                                   
 االسم الصريح ما سوى ا٤بؤوؿ. 

و: مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو                                                          مثاؿ: اجتهادؾ أحب إيل  من إٮبالك. اجتهادؾ: اسم صريح، وإعراب
ً     الضمة، والكاؼ: مضاؼ إليو، فأي ضمّب اتصل باسم فهو مضاؼ إليو، وأحب: ا٣برب، وتقوؿ أيض ا ُب                                                                                
ا٤بعُب نفسو: أف ٘بتهد أحب إيل. لو قيل: أف ٘بتهد. اسم أـ فعل أـ حرؼ؟ اسم مؤوؿ، ىذا الذي يسميو 

فاعل، ونائب فاعل، ومبتدأ، ومفعوؿ بو، وغّب ذلك،  النحويوف االسم ا٤بؤوؿ، ويعامل معاملة االسم، يكوف
ويسمى اسم مؤوؿ، نعم إذا أردت التفصيل تقوؿ: أف: حرؼ مصدر ناصب للمضارع، و٘بتهد: فعل 
مضارع، وفاعلو مقدر. لكن أنا ما أريد أف، وال أريد ٘بتهد، أريد أف ٘بتهد، تقوؿ: ىذا اسم. فتعاملو معاملة 

ه ا١بملة، أف ٘بتهد أحب إيل، أين ا٤ببتدأ؟ أف ٘بتهد، تقوؿ: أف ٘بتهد: مبتدأ، ُب األ٠باء، فإذا سألتك ُب ىذ
                             ً                                           ً                   ٧بل رفع. أف تقوؿ: كيف كاف مبتدأ ، والشيخ خالد يقوؿ: إف ا٤ببتدأ ال يكوف إال ا٠ب ا؟. نقوؿ: ىذا اسم، 

بتدأ ىو ما يقابلو لكنو اسم مؤوؿ. ومن ا٣بطأ أف تقوؿ: إف ا٤ببتدأ ىو ما يقابلو من االسم الصريح. ليس ا٤ب
من االسم الصريح وىو اجتهادؾ، فأف ٘بتهد: اسم مؤوؿ، أو مبتدأ ُب ٧بل رفع، وىو مصدر مؤوؿ 

 الجتهادؾ، ٍب ٯبعل اجتهادؾ ىو ا٤ببتدأ، وىذا ليس بصحيح، بل ا٤ببتدأ ىو قولك: إف ٘بتهد.
كوف اسم صريح، واسم وا٣برب كذلك، فا٣برب أوسع، قلنا: ا٣برب يكوف اسم ويكوف غّب اسم. اسم في

ً                     مؤوؿ أيض ا كما سيأٌب ُب األمثلة.         
ً      ً                     ويكوف ا٤ببتدأ غّب ذلك من األ٠باء، يكوف ا٤ببتدأ ا٠ب ا معرب ا كزيد  قائم ، وا٠ب ا مبنية كالضمائر الٍب       ٌ      ً      ً                                            
ذكرىا، أنا قائم، فأنا: مبتدأ، اسم ٦برد عن العوامل اللفظية مبتدأ، مبتدأ ُب ٧بل رفع؛ ألنو مبِب، فمرفوع 

ٌ                                                        ذلك أف الرفع أصاب ٧بلو ولفظو، مثل: زيد ، ٧بلو الرفع، واللفظ استجاب، فارتفع، لكن أنا، ىو مرفوع معُب                                      
احملل؛ ألنو مبتدأ حكمو الرفع، لكن ىل اللفظ استجاب للرفع؟ ما استجاب؛ ألنو مبِب على حركة معينة، ما 

 ع وعبلمة رفعو الضمة.تقوؿ: مرفوع. تقوؿ: ُب ٧بل رفع، مبِب على السكوف. وقائم: خرب مرفو 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                      ً  وكذلك بقية ا٤ببنيات قد تقع مبتدأ، االسم ا٤بوصوؿ يقع مبتدأ .
ٌ   مثاؿ: الذي عندؾ كرًن .                     

 واسم اإلشارة.
ٌ                       مثاؿ: ىذا كرًن . ىذا: مبتدأ، ُب ٧بل رفع، مبِب على السكوف، وكرًن : خرب مرفوع وعبلمة رفعو                                              ٌ             

 الضمة.
 وكذلك بقية األ٠باء.
 خ خالد ُب أقساـ ا٣برب.نقرأ اآلف ما قالو الشي

 *** ا٤بًب ***
والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد، فالمفرد ىنا ما ليس جملة وال شبهها، ولو كان مثنى أو 

 مجموًعا كما تقدم من األمثلة فالخبر فيها كلها مفرد.
 *** الشرح ***

فرد؟ ما جرت عادة الشيخ مفرد وغّب مفرد: ما ا٤براد با٤بفرد، وما ا٤براد بغّب ا٤ب قولو: الخبر فسمان:
خالد أف يفسر مصطلحاتو، لكننا وجدناه ىنا فسر ا٤بصطلح، فقاؿ: ا٤بفرد ىنا ما ليس ٝبلة وال شبهها. أي 
بْب ا٤براد ٗبصطلحو، قبل أف نتأمل ُب التعريف الذي ذكره، نسأؿ: ٤باذا عرؼ مصطلحو وىو من قبل كاف 

للمفرد ىو خبلؼ ا٤بثُب وا١بمع، كلمة مفرد ُب  يذكر مصطلحات وال يعرفها؟ ألف ا٤بصطلح ا٤بشهور
 االصطبلح النحوي والصرُب ٥با ثبلثة استعماالت:

االستعماؿ األوؿ: أف تستعمل ويراد هبا خبلؼ ا٤بثُب وا١بمع. وىذا استعما٥با ا٤بشهور، فمحمد 
 استعماؿ.مفرد، و٧بمداف مثُب، و٧بمدوف ٝبع، فمحمد مفرد، أما ٧بمداف و٧بمدوف فليس ٗبفرد، ىذا 

ً                                االستعماؿ الثاين: أف يراد با٤بفرد ما ليس مضاف ا وال شبيه ا با٤بضاؼ. فمحمد مفرد، وأخي ليس           ً                                          
ً             ٗبفرد، وضارب  زيد ا، ليس ٗبفرد.     ٌ            



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

االستعماؿ الثالث: أف يراد با٤بفرد ما ليس ٝبلة وال شبو ٝبلة. وىذا الذي أراده الشيخ خالد ىنا، 
              ً                                     وإف كاف موجود ا، فلهذا نص عليو ىنا لكي ال يقع الوىم.وىو استعمالو كما تروف ليس بكثّب 

              ً       ً        ً                   أي ما ليس مركب ا تركيب ا إسنادي ا، ما ليس ٝبلة، ٝبلة  :فالمفرد ىنا ما ليس جملة وال شبههاقولو: 
ا٠بية أو ٝبلة فعلية، وال شبهها، شبو ا١بملة، ا٤براد بشبو ا١بملة ظرفا الزماف وا٤بكاف وا١بار واجملرور، ىذه 

عة: ٝبلة ا٠بية، ٝبلة فعلية، وطرفا الزماف وا٤بكاف، وا١بار واجملرور ىذه تسمى غّب مفرد، ىذا األرب
االصطبلح، تسمى مركب، وما سواىا مفرد، فمحمد هبذا االصطبلح مفرد، و٧بمداف و٧بمدوف مفرد، وعبد 

: جاء ٧بمد أو ٯبيء ٧بمد، أ ً                        ً                       اهلل على ىذا االصطبلح أيض ا مفرد، لكن لو قلنا مثبل  و فوؽ، أو ٙبت، أو ُب                     
                                       ً                   ً        ً                      الدار، أو على الكرسي. ىذه ما تسمى مفرد ا، قاؿ: ولو كاف مثن ا أو ٦بموع ا كما تقدـ من األمثلة.

 *** ا٤بًب ***
وغير المفرد أربعة أشياء: األول: الجملة االسمية، زيٌد أبوه قائٌم، فزيٌد مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ 

زيد، والرابط بين المبتدأ األول وخبره أبوه، الثاني: الجملة  ثاٍن، وقائم خبر المبتدأ األول، وىو
الفعلية، نحو زيٌد قعد أخوه، فزيد مبتدأ، وقعد أخوه فعل وفاعل خبر زيٌد، والرابط بينهما الهاء من 
أخوه، الثالث: الظرف، نحو زيد عندك، فزيٌد مبتدأ، وعندك ظرف مكان متعلق بمحذوف وجوبًا 

 قر وذلك المحذوف خبر المبتدأ، الرابع: الجار والمجرور نحو زيٌد في الداِر،تقديره ٌمستقر أو است
فزيٌد مبتدأ، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبًا تقديره مستقر أو استقر، وذلك المحذوف 

 خبر المبتدأ.
 *** الشرح ***

 ٭بثل على ا٣برب ا٤بفرد،                                  ً اآلف سيحصر غّب ا٤بفرد، لكن دعونا أوال   قولو: وغير المفرد أربعة أشياء:
ٌ                      نعم كل األمثلة السابقة الٍب ذكرىا الشيخ خالد ا٣برب فيها مفرد، كزيد  قائم ، وأنا قائم ، فا٣برب فيها مفرد وىو             ٌ      ٌ                                                              
: ٧بمد  أخو خالد . ٧بمد  ما بالو؟ أخربنا عن ٧بمد بأنو أخو خالد ، أين ا٣برب؟ أخو  ٍ                قائم، لكن لو قلنا مثبل                                      ٌ      ٍ          ٌ     ً                     



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕ٘٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ               خالد ، وىو ىنا مفرد ، مضاؼ ومضاؼ إليو، أخو: خرب مرفوع، وعبلمة رفعو الواو؛ ألنو من األ٠باء الستة،    
ٍ              وىو مضاؼ، وخالد : مضاؼ إليو.                 

األول: الجملة االسمية، زيٌد أبوه قائٌم، فزيٌد مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثاٍن، وقائم خبر قولو: 
ٌ   فا١بملة اال٠بية تقع خرب ا، فزيد  أبوه قائم ،  :وهالمبتدأ األول، وىو زيد، والرابط بين المبتدأ األول وخبره أب           ٌ       ً                   

ٌ             زيد  ما بالو؟ أخربنا عن زيد  بأنو أبوه قائم، ال تقوؿ: بأنو أبوه، أو بأنو قائم. تقوؿ: أبوه قائم . فا٣برب أبوه                                                                   ٍ                       ٌ   
ٌ                       قائم ، وأبوه قائم : ٝبلة ا٠بية، مبتدأ وخرب.             ٌ     

ٌ          مثاؿ: ا٤بسجد رفوفو كثّبة، الكتاب علمو نافع ، ا٢بديقة   أشجارىا يانعة.                                       
 أي أأي                                              ً  وىو أسلوب عريب كما تروف، أف تأٌب با١بملة اال٠بية خرب ا.

الثاني: الجملة الفعلية، نحو زيٌد قعد أخوه، فزيد مبتدأ، وقعد أخوه فعل وفاعل خبر قولو: 
ً       أيض ا تقع  :زيٌد، والرابط بينهما الهاء من أخوه ملة   ً                            خرب ا، وىذا كثّب، أكثر من وقوع ا١با١بملة الفعلية   

ً                    ً         اال٠بية، ىذا كثّب جد ا، ويكاد يكوف مرادف ا للمفرد.                  
: خرب مفرد، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة. . راكب  ٌ                                    مثاؿ: ٧بمد  راكب        ٌ      ٌ          

ٌ                                                                 مثاؿ: ٧بمد  يركب. ٧بمد : مبتدأ، مرفوع وعبلمة رفعو الضمة، ويركب: فعل مضارع، مرفوع، وعبلمة            ٌ         
 ة الفعلية من الفعل والفاعل خرب ا٤ببتدأ، ُب ٧بل رفع.رفعو الضمة، وفاعلو: ضمّب مستَب، تقديره ىو، وا١بمل

ً                        ً          وىذا كثّب جد ا وقوع ا١بملة الفعلية خرب ا للمبتدأ.            
الثالث: الظرف، نحو زيد عندك، فزيٌد مبتدأ، وعندك ظرف مكان متعلق بمحذوف قولو: 

نحو زيٌد في  وجوبًا تقديره ٌمستقر أو استقر وذلك المحذوف خبر المبتدأ، الرابع: الجار والمجرور
فزيٌد مبتدأ، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبًا تقديره مستقر أو استقر، وذلك  الداِر،

                                                 ً  فالظرؼ، ظرفا الزماف وا٤بكاف وا١بار واجملرور يقعاف خرب ا.: المحذوف خبر المبتدأ
ٌ       مثاؿ: ٧بمد  ُب الدار، أو ٧بمد  عندؾ.                 ٌ          



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ            وىنا أحب أف تنتبهوا ٧بمد  ُب الدار، ٧ب ٍ  مد : مبتدأ، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، أخربنا عن ٧بمد                                                                       ٌ  
                                                                                 ً        بأنو ُب الدار، أين ا٣برب؟ ُب الدار، ُب الدار: خرب أـ جار و٦برور؟ جار و٦برور وخرب، كبلٮبا سوي ا، ففي: 
حرؼ جر، والدار: اسم ٦برور بفي، وعبلمة جره الكسرة، انتهينا من ا١بار واجملرور، فلهذا يقوؿ الشيخ خالد  

                            ً                                                           لنحويْب: ا١بار واجملرور يقعاف خرب ا. وال يقولوف: خرب. أي يقعاف ُب الظاىر موقع ا٣برب، لكن كونو وقع كا
ً                                          موقع ا٣برب يعِب خرب؟ ال، أي إنساف يقـو ا٤بدرس يكوف مدرس ا؟ ىو لو قاـ مقاـ ا٤بدرس، وقع موقع ا٤بدرس،                                                  

عبارة دقيقة؛ ألهنم ال يروف أف الظرؼ                            ً                             قد يكوف مدرس، وقد يكوف شيئ ا آخر، و٥بذا يقع موقع ا٣برب، ىذه
ٌ    وا١بار واجملرور يقعاف خرب ا حقيقة، وإ٭با ا٣برب ٧بذوؼ قبلهما مقدر بػ )استقر أو مستقر(، فإذا قلت: ٧بمد  ُب                                                                      ً                     
ٌ                                                        الدار. ا٤بعُب: ٧بمد  مستقر  ُب الدار، ٧بمد : مبتدأ، ومستقر: خرب، وُب الدار: جار و٦برور متعلقاف با٣برب،               ٌ       ٌ                

رور ال بد أف يتعلقا بشيء ُب ا٤بعُب، ففي الدار: جار و٦برور متعلقاف باالستقرار، كذلك لو قلت: ا١بار واجمل
ٌ                     ٧بمد  عندؾ أو ٧بمد  فوؽ السطح، أو الكتاب ٙبت الطاولة. ىذه ظروؼ، فمحمد : مبتدأ، وفوؽ: ظرؼ؛                                                   ٌ             ٌ   

ٌ  ستقرار، ٧بمد  ألنو منصوب، ظرؼ مكاف منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، وا٣برب: ٧بذوؼ قبلو، يقد باال           
ٌ       مستقر  فوؽ السطح، ٧بمد  مستقر  عندؾ.       ٌ                ٌ      

                                                ً   س: ٤باذا ٲبنع النحويوف وقوع الظرؼ وا١بار واجملرور خرب ا؟.
ٌ           جػ: ألنو خطأ، وخبلؼ ا٤بقصود، ىذا خبلؼ قصد ا٤بتكلم العريب، عندما يقوؿ: ٧بمد  ُب الدار،                                                                    

ٌ                                              أو ٧بمد  فوؽ السطح. ألف ا٤ببتدأ ُب ا٤بعُب ىو ا٣برب، ما يصح ا إلخبار إال إذا كاف ا٤ببتدأ ىو ا٣برب، لكن      
ٌ              يصح أف ٚبرب عنو، تقوؿ: ٧بمد  قائم . ٧بمد  ىو القائم، فلهذا أخربت عنو بالقياـ، فمحمد قائم ، ىو القائم،                                                ٌ      ٌ      ٌ                        
ٌ                                     والقائم ىو ٧بمد ُب ىذا ا٤بثاؿ، ٥بذا يصح اإلخبار، ٧بمد  يركب، من الذي يركب؟ ٧بمد، فلهذا يصح                                                

ٌ                بالفعل ا٤ببتدأ ىو ا٣برب، وا٣برب ىو ا٤ببتدأ ىنا، لكن لو قلت: ٧بمد  فوؽ الدار. ىل اإلخبار وا١بملة؛ ألنو                                                          
٧بمد ىو فوؽ الدار؟ ىل ٧بمد ىو السطح؟ العريب ما يريد ذلك، و٥بذا أخذ النحويوف ذلك ُب اإلعراب 

ٌ   وُب التقدير الصناعي، ٧بمد  فوؽ الدار، ال يريد العريب أف ٧بمد ىو السطح أبد ا، ٧بمد  ُب       ً                                             ٌ الدار، ُب: ىذه                        
ظرفية، تدؿ على الظرفية، الظرؼ أي الفضاء، ىل ٧بمد ىو فضاء وخبلء البيت؟ ال، إذف ما ا٤بعُب؟ ٧بمد 
ٌ         موجود ُب فضاء البيت، موجود  ُب ظرفية البيت، موجود ثابت كائن مستقر ُب فضاء البيت، ٧بمد  السطح،                                                         ٌ                        



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٚ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ  العريب يريد أف يقوؿ: ٧بمد  مستقر موجود  ثابت  كائن        ٌ      ٌ            ٌ ُب ىذا ا٤بكاف. إال أف العريب يطرد حذؼ الكوف العاـ                       
ىنا؛ ألنو أسلوب كثّب االستعماؿ، فطرد حٌب الكوف العاـ، الكوف العاـ، فالكوف عاـ أو ا١بود نوعاف: إما 
أف يكوف مطلق وجود، ىذا يسمونو كوف عاـ، كوف عاـ أنو موجود، أو كوف خاص، أي تريد أف تبْب ا٥بيئة 

ٌ    يها، ما تريد فقط أنو موجود، تريد أف تبْب ا٥بيئة الٍب ىو عليها، فإذا قلت: ٧بمد  جالس  ُب إيل ىو موجود عل      ٌ                                                                         
البيت. أنت تفهم أنو موجود وال غّب موجود ُب البيت؟ أنو موجود على ىيئة خاصة، فهذا كوف خاص؛ ألنو 

ت الكوف العاـ أو يدؿ على الوجود وعلى ىيئة خاصة، وإذا أردت أف تقوؿ: ٧بمد موجود ُب البيت. أرد
ا٣باص؟ العاـ، ىنا ٯبب ٙبذؼ الكوف، ىذا أسلوب العرب، ٯبب أف ٙبذؼ الكوف، تقوؿ: ٧بمد كالبيت. 
ٌ                     ما تقوؿ: ٧بمد موجود ُب البيت. ىذا قد يستعمل اآلف، تقوؿ: ٧بمد  ُب البيت، ٧بمد  ُب الدار، البضاعة ُب               ٌ                                                        

ٌ                      الدكاف. ما تقوؿ: موجودة. ٧بمد  فوؽ السطح، أي موجود  ُب ىذا ا٤بكاف، فإذا أردت الكوف ا٣باص، أي                            
ً               الوجود والداللة على ا٥بيئة، ىنا ما ٙبذؼ، ٧بمد  نائم  فوؽ السطح، نائم أي موجود، وأيض ا تريد أف تبْب                                 ٌ      ٌ                                         
ٌ                                                  ىيئة خاصة، فحينئذ  ما يصح أف تقوؿ: ٧بمد  فوؽ الدار. نقوؿ: خطأ، ال ٙبذؼ ىنا. ألف ا٢بذؼ ما ٯبوز                      ٍ                 

ف وجد دليل ٲبكن ٙبذؼ، لكن ما وجد دليل ما ٙبذؼ، فإذا أردت فقط الكوف إال بدليل، وال دليل، إ
العاـ، أي الوجود أنو موجود، ىنا ٯبب أف ٙبذؼ وىو مراد، وىذا ألف ا٢بذؼ مراد، وحذفو مطرد، قد يقع 
اللبس عند بعض الطبلب، ويقوؿ: ٤باذا ىذا التكلف، ىذا تكلف، و٤باذا ٯبب أف نقدر كوف عاـ ومستقر؟. 

، ٘بد أف ىذا ىو الصحيح. فمحمد  ُب الدار، أي ٧بمد  موجود  ُب الدار، فمحمد : نق ٌ   وؿ: فكر فيها عقبل                 ٌ      ٌ                 ٌ                            ً                
            ٌ                                                                         مبتدأ، وموجود : خرب، ولكن موجود ٯبب أف ٰبذؼ؛ ألنو كوف عاـ، وُب الدار: جار و٦برور متعلق با٣برب 

ي كلمة تدؿ على مطلق احملذوؼ، العصفور فوؽ الشجر، أي عصفور موجود أو مستقر أو ثابت أو كائن أ
ٌ                                                              الوجود، العصفور مستقر  فوؽ الشجرة، العصفور: مبتدأ، ومستقر: خرب واجب ا٢بذؼ، وفوؽ: ظرؼ                      

 منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، وشجرة: مضاؼ إليو.
وهبذا الشرح يتبْب التنبيو الثاين الذي أردنا أف ننبو عليو، وىو إذا اتفقنا على أف ا٣برب ىنا ٧بذوؼ، 

قدر؟ نقدره ٗبستقر، قاؿ: مستقر. وبعض النحويوف يعرب ٗبستقر، لكن يريدوف ىذه الكلمة طيب ٗبا ي



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

نفسها، وإ٭با يريدوف أي كلمة تدؿ على الكوف العاـ، أي على مطلق الوجود، فتقوؿ: موجود، كائن، ثابت، 
 ذلك.حاصل، أو ٫بو ذلك. لكن كثر استعما٥بم ٗبستقر، وبعضهم يقوؿ: موجود. وا٤بعُب واحد على 

 ىذا ما قالو الشيخ خالد ُب ىذين البابْب، أحب أف أزيد مسألتْب أراٮبا مهمتْب ُب ىذا الباب: 
ا٤بسألة األوىل: حذؼ ا٤ببتدأ وا٣برب. من تصرؼ العرب ُب كبلمها وفصاحتها وببلغتها أهنا قد 

انات يكثر فيها حذؼ ا٤ببتدأ، ٙبذؼ ا٤ببتدأ وا٣برب، ومن أىم ا٤بواضع الٍب ٰبذؼ فيها ا٤ببتدأ العنوانات، العنو 
ٌ                           ورٗبا كاف احملذوؼ ىو ا٣برب، فأنت لو وجدت مثبل  فصل، قاؿ ا٤بؤلف: فصل . أنت تفهم وال ما تفهم اآلف                     ً                                       
شيء؟ فهمك تاـ كامل، ىذه فائدة تامة، فائدة تامة أي ٝبلة؛ ألف الفائدة التامة ال تكوف غبل ُب الكبلـ، 

: باب الصبلة، والكبلـ ال يكوف إال ٝبلة، إذف ال ب                                                ً             د أف تكمل جزئها الثاين، التقدير: ىذا فصل، أو مثبل 
باب: مضاؼ، والصبلة: مضاؼ إليو، إىل اآلف ما ُب ٝبلة؛ ألف ا١بملة إما مبتدأ وخرب أو وفعل وفاعل، 
وباب الصبلة مضاؼ ومضاؼ إليو، لكن عندما يقوؿ: باب الصبلة. وأنت تقرأ فالفائدة تامة عندؾ، أي 

باب الصبلة، معُب كامل واضح، إذف فهي ٝبلة، فبل بد أف تكملها ٝبلة، والتقدير ُب باب  ىذا الباب
الصبلة، ىذا باب الصبلة، ىذا: مبتدأ ٧بذوؼ، وباب: خرب مرفوع، وىو مضاؼ، والصبلة: مضاؼ إليو، 

م كامل، إذف    ً                                                                           مثبل  تشاىد ُب الشاشة األخبار، ىذا ا٤بكتوب فقط، كلمة، لكن تفهم وال ما تفهم ا٤براد؟ فه
فهي ٝبلة كبلـ، إذف ال بد تقدرىا ٝبلة، ما التقدير؟ ىذه األخبار، ىذه: مبتدأ، واألخبار: خرب، ولو رأيت 
، أي ٝبلة، ما  لوحة مكتوب عليها ا٤بسبح، ىذه كبلـ، ليست كلمة؛ ألف اللوحة دلت على معُب مفهـو

وٲبكن أف تقدرىا بتقديرات أخرى فتتم الفائدة،  التقدير ُب ا٤بسبح؟ ىذا ا٤بسبح، ىذا: مبتدأ، وا٤بسبح: خرب،
: ا٤بسبح ىنا. ٲبكن، فيكوف إعراهبا: ا٤بسبح: مبتدأ، وىنا: خرب، من أي أنواع ا٣برب؟ ىنا                 ً                                                                             ٲبكن أف نقوؿ مثبل 

 ظرؼ، أي ا٤بسبح مستقر ىنا، فالتقدير مهم ُب معرفة اإلعراب.
ً              ا٤بسألة الثانية: التقدًن والتأخّب. أيض ا من تصرؼ الع رب ُب كبلمها أهنا تقدـ وتؤخر بْب ا٤ببتدأ                                   

ً                                              وا٣برب، وىذا من ببلغتها وتصرفها ُب ا٤بعاين؛ ألهنا دائم ا تقدـ ما تعُب بو، ولذلك مواضع معينة وأساليب،                                               
لكن ٩با أشّب إليو ىنا، من أىم ا٤بواضع الٍب يكوف فيها تقدًن وتأخّب، أف ا٣برب إذا كاف شبو ٝبلة، أي ظرؼ 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                             ً                                ، فأف تقدٲبو كثّب حسن ُب كبلـ العرب، قد يكوف واجب ا ُب حاالت، ما لنا عبلقة، لكنو كثّب أو جار و٦برور
                       ً  حسن، حٌب ولو مل يكن واجب ا.

ٌ                                 مثاؿ: ُب الكتاب علم كثّب. ُب الكتاب: جار و٦برور، وعلم : مبتدأ؛ ألنو اسم ٦برد عن العوامل                                                  
 اللفظية، وقد تأخر، وتقدـ خربه: ُب الكتاب.

 أبواب ٝبيلة. أبواب: مبتدأ مؤخر، وللمسجد: خرب مقدـ، شبو ٝبلة. مثاؿ: للمسجد
 مثاؿ: ُب الصفوؼ يصلوف كثّبوف، وعلى الكرسي األستاذ، وُب القاعة الطبلب.

 كل ىذا من باب التقدًن والتأخّب.
ً          و٭بثل أيض ا بالظرؼ.         

ٌ   مثاؿ: عندي ماؿ  كثّب، لديك خّب  كثّب، فوؽ الدار زيد .                     ٌ              ٌ               
 شبو ٝبلة، فأف ا٣برب ٧بذوؼ معو، تقدـ أو تأخر.فمهما كاف ا٣برب 

 األمثلة:
ا٤بثاؿ األوؿ: )ا٤بؤمن أخو ا٤بؤمن(. )ا٤بؤمن(: مبتدأ؛ ألنو اسم ٦برد عن العوامل اللفظية، مل يسبق 
بعامل لفظي، فهو مبتدأ، و )أخو(: خرب، مرفوع، وعبلمة رفعو الواو، وىو مضاؼ، و )ا٤بؤمن(: مضاؼ 

 إليو.
: )ا٢بياء شبعة من اإلٲباف(. )ا٢بياء(: مبتدأ، و )شعبة(: خرب، و )من اإلٲباف(: جر ا٤بثاؿ الثاين

 و٦برور.
                    ٌ                                                               ا٤بثاؿ الثالث: )٫بن قوـ  ال نأكل حٌب ٪بوع(. )٫بن(: مبتدأ، ما سبق بعامل لفظي، فهو مبتدأ، ُب 

                       ٌ                                ٧بل رفع؛ ألنو مبِب، و )قوـ (: خرب، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة.
ر  ك ب ّب  ا٤بثاؿ الرابع: } َ ِ  ٌ ال ذ ين  آم ن وا م نك م  و أ نف ق وا ٥ب  م  أ ج    ٌ  ْ  َ  ُْ َ     ُ  َ  َ َ   ْ  ُ   ِ    ُ َ   َ   ِ {: مبتدأ، ُب ٧بل     ِ  َ ال ذ ين  [. }ٚ{ ]ا٢بديد:    

ر  رفع، ألنو مبِب، ما با٥بم الذين؟ أخربنا عنهم بأف ٥بم أجر كبّب، أين ا٣برب؟ } ْ  ٌ ٥ب  م  أ ج  ا٣برب ىنا ٝبلة  {،َ ُْ  َ 
ر  ذا ُب ٧بل جر، و }{: جار و٦برور، فالبلـ حرؼ جر، وىم: ىَ ُ ْ ٥ب  م  ا٠بية، } ْ  ٌ أ ج  {: مبتدأ؛ ألنو اسم ٦برد َ 

ر {: عن العوامل اللفظية، ىل أجر قبلو عامل لفظي؟ البلـ أخذ ٦بروره وانتهى، إذف:  ٌ    }أ ج   ْ مبتدأ مؤخر، و  َ 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٓٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ ُْ    }٥ب  م {:  ر  ك ب ّب {خرب مقدـ، وا١بملة اال٠بية: }  ٌ  ٥ب  م  أ ج   ِ َ   ٌ  ْ  {: نعت أو صفة، كبلٮبا ٗبعُبَ ِ  ٌ ك ب ّب  } : خرب ا٤ببتدأ، وَ ُْ  َ 
 واحد.

ُ ِ  ِ ت ل ك  آي ات  ال ك ت اب  ال م ب ْب  ا٤بثاؿ ا٣بامس: }  ْ   ِ  َ ِ  ْ   ُ  َ    َ {: مبتدأ، ُب ٧بل رفع،  ِْ  َ ت ل ك  ، وغّبىا[. }ٔ{ ]يوسف:  ِْ 
 {: مضاؼ إليو، و ْ  ِ َ  ِ ال ك ت اب  خرب، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، و } {:  َ  ُ آي ات  } مبِب على الفتح؛ ألنو مبِب، و

ُ ِ  ِ ال م ب ْب  }  {: نعت. ْ 
ُ  ُ   و أ ف ت ص وم و ا٤بثاؿ السادس: } ُ  ْ ا  خ يػ ر  ل ك م   ََ   َ      ٌ  ْ  َ {: حرؼ مصدري، ناصب َ  أ ف[. }ٗٛٔ{ ]البقرة: ْ  

ُ  ُ   ْ ت ص وم وا  } للمضارع، و {: فعل مضارع منصوب بأف، و عبلمة نصبو حذؼ النوف، وواو ا١بماعة: فاعل، و َ 
ُ  ُ   ْ و أ ف ت ص وم وا  }  {: خرب، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة.َ  ْ  ٌ خ يػ ر  } {: اسم مؤوؿ، ُب ٧بل رفع مبتدأ، و ََ   َ 

ا٤بثاؿ السابع: ا٤بتحاباف ُب اهلل ُب ظل الرٞبن. ا٤بتحاباف: مبتدأ، مرفوع، وعبلمة رفعو األلف؛ ألنو 
مثُب، ما با٥بما؟ أخربنا عنهما بأهنما ُب ظل الرٞبن، ُب ظل الرٞبن: خرب، أي متعلق باالستقرار ٖبرب 

             ً      ً            أي متحاباف حب ا كائن ا ُب اهلل، إذف  ٧بذوؼ، أي مستقراف ُب ظل الرٞبن، وا١بار واجملرور متعلقاف ٗبتحاباف،
 ُب اهلل متعلقاف ٗبتحاباف، أما ُب ظل الرٞبن فمتعلقاف ٗبستقر، أي مستقراف ُب ظل الرٞبن.

                            ٌ                                                        ا٤بثاؿ الثامن: ذو الوجهْب مذموـ . ذو: من األ٠باء الستة ٗبعُب صاحب، وىو مبتدأ، مرفوع، وعبلمة 
: خرب، مرفوع، وعبلمة رفعو رفعو الواو، والوجهْب: مضاؼ إليو، ٦برور، وع بلمة جره؛ ألنو مثُب، ومذمـو

 الضمة.
ْ  ِ ى ل  م ن  خ ال ق  غ يػ ر  الل و  يػ ر ز ق ك م م ن  الس م اء  و األ ر ض  ا٤بثاؿ التاسع: }  َ  َ   ِ  َ       َ ِّ    ُ  ُُ  ْ  َ   ِ      ُ  ْ َ   ٍ  ِ  َ   ْ  ِ  ْ {: حرؼ َ  ْ ى ل  [. }ٖ{ ]فاطر: َ 

ُب اإلعراب،  {: حرؼ جر زائد، ما يؤثرِ  ْ م ن  } استفهاـ، ىامل، ليس لو عملو، أي ما لو أثر ُب اإلعراب، و
، ٦برور لفظ ا ٗبن الزائدة.َ  ِ  ٍ خ ال ق  } و                                                    ً          ً             {: مبتدأ؛ ألنو اسم ٦برد من العوامل اللفظية، مرفوع ٧ببل 

ٍ   ِ َ  ٌ ل ك ل  أ ج ل  ك ت اب  ا٤بثاؿ العاشر: }  َ  َ ِّ  ُ َ  ٍ ل ك ل  أ ج ل  }[. ٖٛ{ ]الرعد: ِ   َ ِّ  ُ {: خرب شبو ٝبلة متقدـ، فالبلـ: ِ 
ُ  ِّ ل ك ل  حرؼ جر، وكل: اسم ٦برور بالبلـ وعبلمة جره الكسرة، و } َ  ٍ أ ج ل  {: مضاؼ، و }ِ   {: مضاؼ إليو، وَ 

 {: مبتدأ، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة. ِ َ  ٌ ك ت اب  }



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ       ِ أ إ ل و  م ع  الل و  ا٤بثاؿ ا٢بادي عشر: } {: ا٥بمزة استفهامية، ىاملة،  َ َِ  ٌ أ إ ل و  ، وغّبىا[. }ٓٙ{ ]النمل:  َ َِ ٌ    
َ      ِ  م ع  الل و {} وإلو: مبتدأ، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، و  : خرب.  

يػ ن ا م ز يد  الثاين عشر: } ا٤بثاؿ َ  ْ  َ  َ  ِ  ٌ و ل د  {: عاطفة، و }ٖ٘{ ]ؽ:  ََ  َ              [. }و  يػ ن ا     َ   ْ َ ل د  {: ظرؼ، ولو رتبنا اآلية َ 
ٌ          لغوي ا، مزيد  لدينا، } ٌ  م ز يد {    ً       يػ ن ا{:: مبتدأ مؤخر، َ  ِ  َ  ْ  َ   و }ل د   شبو ٝبلة، خرب مقدـ، فا٣برب ٧بذوؼ ىنا.    َ 

ْ  ِ ِ و الل و  غ ال ب  ع ل ى أ م ر ه  ا٤بثاؿ الثالث عشر: }  َ   ََ   ٌ  ِ  َ {: مبتدأ، مرفوع، وعبلمة  َ     ُ و الل و  }[. ٕٔ{ ]يوسف:  َ    ُ  
 {: خرب.َ  ِ  ٌ غ ال ب  } رفعو الضمة، و

َ  ِ الل و  ي ص ط ف  ا٤بثاؿ الرابع عشر: }  ْ ُ  ً ي م ن  ال م بلئ ك ة  ر س بل      ُ  َ   ُ   ِ َ  ِ  َ  ْ   َ {: مبتدأ، مرفوع،      ُ الل و  [. }٘ٚ{ ]ا٢بج:   ِ 
ِ  ي ص ط ف ي} وعبلمة رفعو الضمة، و  َ  ْ ىو، {: فعل مضارع، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة ا٤بقدرة، والفاعل: َ 

 وا١بملة الفعلية من الفعل والفاعل: خرب ا٤ببتدأ.
ِ  ْ ي د  الل و  فػ و ؽ  أ ي د يه م  ا٤بثاؿ ا٣بامس عشر: }   ِ  َْ   َ  ْ  َ   ِ      ُ {: مبتدأ، مرفوع، وعبلمة رفعو َ  ُ ي د  [. }ٓٔ{ ]الفتح: َ 

ْ  َ فػ و ؽ  و } {: مضاؼ إليو،     ِ الل و  } الضمة، وىي مضاؼ، و {: ظرؼ متعلق با٣برب احملذوؼ تقديره كائنة أو  َ 
ْ  أ ي د يه م {} مضاؼ، و مستقرة، وىو  ِ   ِ  : مضاؼ إليو، وشبو ا١بملة: خرب. َْ 

ا٤بثاؿ السادس عشر: الشمس والقمر آيتاف من آيات اهلل. الشمس: مبتدأ، والواو: عاطفة، والقمر: 
 معطوؼ على ا٤ببتدأ، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، وآيتاف: خرب، مرفوع، وعبلمة رفعو األلف.

ْ  َ ِ أ و ل ئ                      َ ا٤بثاؿ السابع عشر: }و   ِ  ْ ك  األ غ بل ؿ  ُب  أ ع ن اق ه م  ُ   ِ َ  ْ  َ ِ   ُ  َ  ْ  َ ْ  َِ  َ أ و ل ئ ك  [. }٘{ ]الرعد: َ     {: مبتدأ، ُب ٧بل رفع، وُ 
ْ  األ غ بل ؿ  ُب  أ ع ن اق ه م {}  ِ  ِ َ  ْ  َ ِ   ُ  َ  ْ  َ َ  ُ األ غ بل ؿ  : خرب ا١بملة اال٠بية، و }   ْ  َ ْ  َ  ِ أ ع ن اؽ  } {: حرؼ جر، و ِ ُب  {: مبتدأ، و }   َ :}

ْ   ى م {:اسم ٦برور، وىو مضاؼ، و } ُب أعناقهم، وأين خرب أولئك؟ مضاؼ إليو، أين خرب األعبلؿ؟ مستقرة  ِ 
 األغبلؿ ُب أعناقهم.

، و بليغ: خرب، وخرب  ٍ                   ا٤بثاؿ الثامن عشر: ا٣بطيب قولو بليغ. ا٣بطيب: مبتدأ، وقولو: مبتدأ ثاف                                                                  
 ا٣بطيب: ا١بملة.

 ا٤بثاؿ التاسع عشر: الصرب ساعة الشدة. الصرب: مبتدأ، وا٣برب: مستقر أو كائن، فهذا ظرؼ.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

      ً                    ً                                       طر شتاء . ا٤بطر: مبتدأ، وشتاء : ظرؼ زماف، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، ا٤بثاؿ العشروف: ا٤ب
 متعلق با٣برب احملذوؼ.

 واهلل أعلم.
  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٔٔاجمللس: 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد اهلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو 

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،. 

السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكم ُب ىذه الليلة ا٤بباركة ليلة الثبلثاء، األوؿ من ف
 شهر ربيع األوؿ، ُب ىذا ا٤بكاف ا٤ببارؾ، جامع الراجحي ٕبي ا١بزيرة.

ٍ           وما زاؿ الكبلـ موصوال  على شرح األزىرية للشيخ خالد األزىري ا٤بتوَب سنة ٟبس  وتسعمائة  رٞبو -                   ً                                              
 .- تعاىلاهلل

ُ                                             ً    وقبل أف نبدأ أحب أف ننبو على أمر  قد س ئلت عنو، فرأيت أف من ا٤بناسب أف يكوف ا١بواب عام ا،       ٍ                                
فبعض الطلبة كاف سألِب عن أفضل طريقة للتحقيق ُب الدرس، وأرى أنو من أفضل الطرؽ لذلك، وٖباصة ُب 

اءة من مًب متواصل، ال من ا٤بًب ا٤بقطع ُب                                  ً                        ا٤بتوف ا٤بشروحة، أف الطالب يبدأ أوال  بقراءة ا٤بًب، وتكوف القر 
الشرح، وإ٭با يكوف من ا٤بًب ا٤بتواصل، واألزىرية ٥با مًب مطبوع، ٍب ا٤بًب ا٤بطبوع ُب األوراؽ، أو ا٤بطبوع 
                                          ً        ً                                         طباعة معتادة، فيقرأ الطالب ا٤بًب مرتْب أو ثبلث ا، وغالب ا ٫بن نشرح من صفحتْب، أي قرابة صفحتْب، تزيد 

ٍ             ً                                                  ، فيقرأ الباب التايل بتأف  مرتْب أو ثبلث ا، ٍب بعد ذلك يقرأ على ىذا الباب شرحو، واألزىرية ٥با             ً أو تنقص قليبل                          
شروح كثّبة، وأشهر ىذه الشروح شرح الشيخ خالد األزىري نفسو، فقد شرح أزىريتو ُب شرح مشهور 

كتبات ا٢بكومية، موجود ومطبوع، وإف كاف طباعة قدٲبة، ولكنو موجود ُب أغلب ا٤بكتبات الكربى، أو ُب ا٤ب
، ويضع الطالب خطوط ا على ما يراه مهم ا ُب  ً     ىذا الشرح، فيقرأ الشرح على ا٤بًب الذي قرأ، يقرأ مرتْب مثبل                  ً                  ً                                                      
ً                                                                                     الشرح، أو جديد ا عليو، أو مل يفهمو، واألمور الواضحة يتجاوزىا، ٍب يعود ويقرأ الشرح مرة أخرى، لعلو يفهم               

ضل ونعمة، وإف مل يفهم ٲبكن أف يسأؿ عن ىذه األمور الٍب غمضت                 ً             ما وضع عليو خطوط ا، فإف فهم فف
تكوف كبّبة  -إف شاء اهلل تعاىل-عليو ُب الشرح، فإذا أتى وحضر الشرح، واستمع إليو، سيجد أف الفائدة 

                                              ً                                    بعد ذلك، وبعض الطبلب يأٌب مباشرة بدوف ٙبضّب اعتماد ا على أنو سيسمع الشرح، وىذا بإذف اهلل 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الفائدة األوىل ليست بالفائدة الثانية، ال يستووف، ٱبتلفوف، وكل طالب وٮبتو ُب طلب العلم، سيكتفي، لكن 
 لكن ىذا الذي أراه من ا٤بفيد للطالب عند التحضّب للدرس.

 نستعْب با٢بي القيـو ونبدأ هبذا الدرس ا٢بادي عشر من شروح األزىرية.
ً   ، واليـو سنجد الشيد خالد ا ٫بن ُب الدرس ا٤باضي تكلمنا على باب ا٤ببتدأ وا٣برب  -رٞبو اهلل تعاىل-                       

يتكلم على باب كاف وأخواهتا، ٍب سيتكلم على باب إف وأخواهتا، ٍب سيتكلم على باب ظن وأخواهتا، ثبلثة 
              ً                                                                             أبواب نشرحها مع ا؛ ألهنا مَبادفة، وىذه األبواب الثبلثة تسمى ُب النحو بالنواسخ، النواسخ ٝبع ناسخ أو 

اسخ؟ مأخوذة من السنخ، والنسخ ىنا ٗبعُب اإلزالة، وىو أحد معاين النسخ، ناسخ أي ناسخة، ما معُب ن
                      ً           ً                                      مزيل، أي أنو يزيل شيئ ا كاف موجود ا قبل دخوؿ الناسخ، فلهذا ٠بيت بالنواسخ.

وما عبلقة أبواب النواسخ بباب ا٤ببتدأ وا٣برب الذي قبلها؟ رٗبا أحملنا للعبلقة من قبل، لكن نذكر هبا؛ 
ا فهم ىذه ا٤بوضوعات ا٤بتتابعة، قلنا من قبل: إف الكبلـ ُب اللغة العربية يتكوف من ٝبل، وا١بمل ُب ألٮبيته

اللغة العربية نوعاف: ٝبل ا٠بية، وٝبل فعلية، ا١بمل الفعلية ٥با أحكاـ ٫بوية خاصة هبا، وا١بمل اال٠بية ٥با 
ا١بملتْب، وإ٭با تأٌب ُب ا١بملة اال٠بية أحكاـ ٫بوية خاصة هبا، ووراء ذلك أحكاـ ٫بوية ال ٚبتص بإحدى 

وتأٌب ُب ا١بملة الفعلية، وتسمى األحكاـ النحوية ا٤بشَبكة بْب ا١بملتْب، أما ا١بملة الفعلية فذكر الشيخ 
               ً                                                                              خالد من قبل شيئ ا من أحكامها النحوية ُب بايب الفاعل ونائب الفاعل، فالفاعل ونائب الفاعل من أحكاـ 

ً           ١بملة اال٠بية وىي كما تعرفوف ٝبيع ا ىي ا١بملة ا٤ببدوءة باسم  حقيقة أو حكم ا، وحقيقة ا١بملة الفعلية، أما ا              ٍ                        ً                            
ٌ          ٫بو ٧بمد  جالس على الكرسي، ٧بمد  يصلي ُب ا٤بسجد، وحكم ا ٫بو على الكرسي ٧بمد  جالس، ُب                     ً                    ٌ                      ٌ      

ٌ                                                                     ا٤بسجد ٧بمد  يصلي، فا١بار واجملرور ىنا مقدماف من تأخّب بسبب االعتناء هبما وإدراج معناٮب ا قدما، وإال         
فإف موضعهما األصلي التأخّب، أي أف أصل ا١بملتْب: ٧بمد جالس على الكرسي، و٧بمد يصلي ُب 
ا٤بسجد، فقدمت ا١بار واجملرور، وتعرفوف أف اللغة العربية لغة تصرؼ واىتماـ با٤بعاين، فهذه ا١بمل كلها ٝبل 

اصة با١بملة اال٠بية؟ أي الٍب تأٌب ُب ا١بملة ا٠بية، لكن السؤاؿ ا٤بهم ُب النحو: ما األحكاـ النحوية ا٣ب
اال٠بية أصالة، وإف شئتم السؤاؿ بصورة أخرى لعلو يكوف أوضح، نقوؿ: ا١بملة اال٠بية ُب اللغة العربية تأٌب 
على كم صورة؟. تأمل ُب القرآف الكرًن، ُب حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم، وُب كبلـ العرب احملتج بو 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕ٘ٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أمل ا١بمل اال٠بية تأٌب على كم صورة؟ فعملية ا٢بصر ٥بذه األحكاـ، ومعرفة كيفية كيف ًب ىذا    ً      ً    شعر ا ونثر ا، ت
، بدال  من أف يكوف عارف ا لؤلحكاـ، ولكن ال يعرؼ كيف يربط بينها،                                     ً                ً                                      ا٢بصر، يفيد الطالب ُب ضبط العلـو

ذا وكذا، وكذا، و وما يعرؼ أف ىذه األحكاـ فقط، أو ُب أحكاـ أخرى، ٰبصر ا٤بسألة، األحكاـ ىي ك
 ،                                                                                   ً  يعرؼ كيف ًب ىذا ا٢بصر؟ ا١بمل اال٠بية مهما تتبعتها وتأملت فيها ٘بد أهنا تأٌب على صورتْب إٝباال 
، نقوؿ: ا١بمل اال٠بية ٥با حكماف ٫بوياف، أو تأٌب على صورتْب ُب النحو أو ُب                     ً                                                                 وعلى أربع صور تفصيبل 

 اللغة:
طة. أي تأٌب على شكلها األصلي، ما معُب على شكلها الصورة األوىل: أف تأٌب ا١بملة اال٠بية بسي

 األصلي؟.
. ٌ  مثاؿ: ٧بمد  كرًن ، العلم  نافع ، النحو سهل ، ا٤بسجد واسع ، اهلل عظيم ، ٧بمد  رسوؿ       ٌ      ٌ          ٌ             ٌ            ٌ      ُ        ٌ     ٌ          

ىذه ٝبل ا٠بية بسيطة جاءت على صورهتا األصلية، أي أهنا مل تسبق بناسخ، فاهلل عظيم، اهلل: 
 ه الصورة األصلية للجملة اال٠بية.مبتدأ، وعظيم: خرب ا٤ببتدأ، ىذ

 الصورة الثانية: أف تأٌب ا١بملة اال٠بية مسبوقة بناسخ. نفس ا١بمل السابقة، ٍب ٘بعل قبلها ناسخ.
َ                       مثاؿ: إف العلم  نافع، كأف ا٤بسجد واسع.               

فهذه ُب حقيقتها ٝبلة ا٠بية، واألصل فيها: العلم نافع، وا٤بسجد واسع، ٍب أدخلنا الناسخ إف أو  
ف، ٤باذا أدخلنا الناسخ؟ ما فائدتو؟ ما معناه؟ ا٤بعاين ىذه أمور لغوية، فمعُب إف التوكيد والتقوية، وكأف كأ

 معناىا ُب اللغة التشبيو.
وإف شئت قلت: الصورة األوىل: غّب مسبوقة بناسخ، والصورة الثانية: أف تأٌب مسبوقة بناسخ، 

 ا٤بسبوقة بناسخ.والصورة األصلية منهما: ىي ا١بملة اال٠بية غّب 
والصورة األصلية ىذه واضحة، وليس ٥با إال شكل واحد، أو صورة واحدة وىي أف تكوف مكونة 

 من جزئْب: مبتدأ وخرب.
 مثاؿ: العلم نافع، اهلل عظيم.

    ً                             وطبع ا قد تأٌب تكملة للمبتدأ وا٣برب.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: العلم نافع ١بميع الناس.
جار و٦برور، ومضاؼ، ومضاؼ إليو، ىذه أمور ىذه تكملة، فا١بملة: العلم نافع، و١بميع: 

 فضبلت، أي تكمل ا١بملة، لكن بناء ا١بملة اكتمل با٤ببتدأ وا٣برب.
والصورة الثانية من ا١بمل اال٠بية أف تأٌب مسبوقة بناسخ، سنتوقف عند الناسخ، ونسأؿ فيو أسئلة 

 ية؟ ثبلثة أنواع:لكي نفهمو، أو سؤاؿ يتبادر: ما النواسخ الٍب تدخل على ا١بملة اال٠ب
النوع األوؿ: الناسخ الذي يرفع ا٤ببتدأ وينصب ا٣برب. وٲبثلو من أبوابنا ُب األزىرية باب كاف 

 وأخواهتا.
ُ                                   مثاؿ: كاف العلم  نافع ا. كاف: ىذا الفعل الناسخ، والعلم : اسم كاف، مرفوع بكاف، وعبلمة رفعو                                  ً     ُ               

                                         ً  خرب كاف، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، وكاف خرب ا                                              ً    الضمة، وكاف العلم مبتدأ قبل دخوؿ الناسخ، ونافع ا: 
 قبل دخوؿ الناسخ.

النوع الثاين: ما ينصب ا٤ببتدأ ويرفع ا٣برب. عكس النوع األوؿ، وٲبثلو ُب األزىرية باب إف وأخواهتا، 
 فإف وأخواهتا نواسخ تدخل على ا١بملة اال٠بية فَبفع ا٣برب، وتنصب ا٤ببتدأ.

ٌ     مثاؿ: إف العلم  نافع . ال      َ علم: كاف مبتدأ، وبعد دخوؿ إف صار اسم إف، منصوب بإف، وعبلمة              
نصبو الفتحة، ونافع: كاف خرب ا٤ببتدأ قبل دخوؿ الناسخ، وبعد دخوؿ الناسخ صار خرب إف، مرفوع بإف، 

 وعبلمة رفعو الضمة.
ال بد  النوع الثالث: ما ينصب ا٤ببتدأ، وينصب ا٣برب. وا٤براد بو باب ظن وأخواهتا، وإذا أتيت بظن

 أف تأٌب معها بفاعل قبل ا١بملة اال٠بية.
، و٧بمد : فاعل مرفوع،  ٌ               مثاؿ: ظن ٧بمد  العلم  نافع ا. ىو العلم نافع نفس ا١بملة، فظن: فعل ماض        ٍ                                         ً     َ       ٌ            
َ                       ً                            ً                            والعلم : قبل دخوؿ ظن كاف مبتدأ ، وبعد دخوؿ ظن يسمونو مفعوال  أوؿ، منصوب بظن، وعبلمة نصبو       

                                                    ً     ً   ا: قبل دخوؿ ظن كاف خرب ا٤ببتدأ، وبعد دخوؿ ظن صار مفعوال  ثاني ا،                              ً الفتحة، ما يكوف اسم ظن، ونافع  
 منصوب بظن، وعبلمة نصبو الفتحة.

 س: ما ُب ناسخ يرفع ٍب يرفع؟.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٚٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

جػ: ىذا ما ٲبكن؛ ألف ىذه الصورة قد ذىبت إىل الصورة األصلية للجملة اال٠بية ا٤بكونة من مبتدأ 
               ً                                     لصور احملتملة عقبل  للرفع والنصب، ما الصور احملتملة للرفع وخرب، ا١بملة اال٠بية قد توزعت على ٝبيع ا

والنصب؟ اثناف، اثناف ُب اثناف أربعة، فالرفع والنصب اثناف، وعندؾ ا٤ببتدأ وا٣برب اثناف، ما الصور الٍب ٲبكن 
 أف تنتج من ذلك؟ أربعة صور:

صلية ا٤بكونة من ا٤ببتدأ الصورة األوىل: رفع ورفع. وىذه للصورة األصلية، قلنا: ىذه الصورة األ
 وا٣برب.

ٌ                                                                   مثاؿ: العلم نافع . ٤باذا أخذت الصورة األصلية رفع ا١بزئْب؟ أي ٤باذا جعلت العرب رفع ا١بزئْب                 
للصورة األصلية؟ نقوؿ: جعلت الرفع للصورة األصلية؛ ألهنا الصورة األصلية. فالصورة األصلية أي أقوى 

و، فمن حقو أف يأخذ أقوى الصور، وأقوى الصور رفع الصور، شيء جاء على أصلو، أي جاء على باب
ا١بزئْب؛ ألف الرفع ال شك أنو أقوى من النصب، فالرفع عبلمتو الضمة، والنصب عبلمتو الفتحة، وأيهما 

األقوى لؤلقوى، ٍب                                َ ضمة ففتح الفم وعبلج، فلهذا أعطي  أقوى؟ الضمة أقوى، الفتحة ٦برد فتح الفم، أما ال
كل ما يستحقو من           َ خ، فأعطي  كاف أكثر من إف وظن، وإف أكثر من ظن، وظن أقل النواسبعد ذلك يروا أف  

 ىذه الصور.
 الصورة الثانية: رفع ونصب. لكاف.

 الصورة الثالثة: نصب فرفع. لػ )إف(.
 الصورة الرابعة: نصب فنصب. لظن.

ا، فلهذا كاف من                                     ً                           ا٣ببلصة: أف ا١بملة اال٠بية قد توزعت تفصيبل  على أربعة صور كما ًب توضيحه
 الَبتيب الصحيح أف ٘بعل النواسخ بعد باب ا٤ببتدأ وا٣برب.

السؤاؿ الثاين ُب النواسخ: ٤باذا ٠بيت نواسخ؟ ٤باذا ٠بى النحويوف النواسخ نواسخ؟ أي ما العبلقة 
بْب ا٤بعُب االصطبلحي وا٤بعُب اللغوي؟ وقلنا أكثر من مرة: إف االصطبلحات النحوية من أقرب 

 حات إىل ا٤بعاين اللغوية؛ ألهنم أىل لغة. ما معُب ناسخ؟.االصطبل



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                     ً           ً                      ا١بواب: قلنا قبل قليل: الناسخ معناه ا٤بزيل. أي يزيل شيئ ا كاف موجود ا، ما األمر الذي يزيلو 
ُ                            الناسخ؟ ننظر ُب ا١بملة اال٠بية األصلية البسيطة، إذا قلنا: العلم نافع . العلم : مبتدأ، مرفوع، وعبلمة رفعو         ٌ                                                               

ٌ                                                                               ، ونافع : خرب، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، وتكلمنا من قبل على نظرية العامل ُب الدرس ا٤باضي، الضمة       
مرفوع، ما معُب مرفوع مفعوؿ؟ مرفوع أي مفعوؿ، أي ىناؾ عامل تسلط عليو، وقع عليو فعمل فيو الرفع 

وع، أي ىناؾ عامل رفع ا٣برب          ً                                                            فصار مرفوع ا، نقوؿ: مبتدأ مرفوع. أي ىناؾ عامل رفع ا٤ببتدأ، وا٣برب: خرب مرف
         ً                                                                                         فصار مرفوع ا، ما العامل الذي يرفع ا٤ببتدأ وا٣برب؟ أشرنا إليو إشارة سريعة ُب باب ا٤ببتدأ وا٣برب، لكن أشرنا 
إليو، ما العامل؟ يقولوف: ىو عامل معنوي يسمونو االبتداء. وذكرناه ُب الدرس ا٤باضي، ٫بن نتكلم عن 

إف العوامل نوعاف: عوامل لفظية، وعوامل معنوية، وأكثر العوامل ُب اللغة  نظرية العامل والعوامل، وقلنا:
 العربية عوامل لفظية، والعوامل اللفظية أفعاؿ وحروؼ، أما العوامل ا٤بعنوية فهي قليلة، أشهرىا عامبلف: 

 األوؿ: االبتداء. وىو الرافع للمبتدأ.
 الثاين: التجرد. وىو الرافع للفعل ا٤بضارع ا٤برفوع. 

ما معُب االبتداء؟ يقولوف: االبتداء يرفع ا٤ببتدأ. طيب ما عندي كبلـ ُب ا١بملة إال ا٤ببتدأ وا٣برب، 
ٌ         العلم نافع ، العلم: مبتدأ مرفوع، ما الذي رفعو؟ ما عندؾ ُب اللفظ إال نافع ، نقوؿ: ال، ليس نافع  ا٣برب ىو                     ٌ                                                            ٌ          

ونو االبتداء، يعنوف بو وقوع االسم ُب ابتداء الذي رفع ا٤ببتدأ، وإ٭با الذي رفع ا٤ببتدأ عامل معنوي يسم
ا١بملة. العريب عندما يتكلم ٤باذا يرفع ا٤ببتدأ، العريب ىو الذي يرفع، لكن ما الذي يدعوه إىل رفع ا٤ببتدأ، 
يقولوف: االبتداء ىو الذي يدفع العريب إىل رفع ا٤ببتدأ. العريب إذا أراد أف يوقع االسم ُب ابتداء ا١بملة، فأنو 

                                                                                          ً  فعو، ٤باذا رفعو؟ بسبب االبتداء، أي إيقاع االسم ُب ابتداء ا١بملة، عامل معنوي، شيء معنوي، ليس أمر ا ير 
ٌ  لو حروؼ ملفوظة، مثل الفعل ضرب، أو ا٢برؼ ُب، بل أمر معنوي، فعلى ذلك إذا قاؿ العريب: ٧بمد                                                                                     

ٌ                                                    ً أكرمتو. فمحمد  عند ىذا العريب مبتدأ؛ ألنو رفعو، فإذا قاؿ العريب: ٧بمد                              ً  ا أكرمتو. ىل أوقع العريب ٧بمد ا             
ً                 حينئذ  ُب ابتداء ا١بملة؟ نقوؿ: ال؛ ألنو لو أوقعو ُب ابتداء ا١بملة فأنو سّبفعو. وقولو: ٧بمد ا. دليل على أنو                                                                              ٍ     
ً           مل يوقع ٧بمد ا ُب ابتداء ا١بملة، وأف قبل ٧بمد كلمة ٧بذوفة حذفها العريب، ىي الٍب نصبت ٧بمد ا، وتقدير                                                                       ً          

ا أ كرمتو. الكبلـ عند العريب ً             حينئذ ، أركمت ٧بمد ا أكرمتو؛ ألنو يريد تقوية الكبلـ وا٤ببالغة فيو، فقاؿ: ٧بمد                                                        ً            ٍ      



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                            إذف أكرمو مرتْب، أكرمت ٧بمد ا أكرمتو، لكن لكي ال يكرر قاؿ: ٧بمد ا أكرمتو. تعرؼ أف احملذوؼ من                                   ً                         
ً                                        جنس ا٤بذكور، فإذا قاؿ: ٧بمد ا أكرمتو. مل يوقع االسم ُب ابتداء ا١بملة؛ أل ف العريب إذا أوقع االسم ُب ابتداء                         

ٍ       ا١بملة فأنو يرفعو، فإذا قاؿ: ٧بمد  أكرمتو. فإنو حينئذ  أوقع االسم ُب ابتداء ا١بملة، ويكوف ا٤بعُب حينئذ  يريد                                             ٍ                    ٌ                               
ً                                                          أنو أوقع اإلكراـ على ٧بمد، أخرب أف ٧بمد ا فعل فيو اإلكراـ، إذف قد فعل اإلكراـ بو مرة واحدة، أخرب أف                                    

ً                                         اإلكراـ، فهو ٦برد إخبار، لكن إذا قاؿ: ٧بمد ا أكرمتو. يريد أف يبالغ، ىذا لو باب خاص  ٧بمد وقع عليو                                       
 بالنحو يسمى باب االشتغاؿ، والفائدة منو ىو ا٤ببالغة.

ا٤بهم: أف العامل الذي يرفع ا٤ببتدأ ىو االبتداء، وفهمنا االبتداء، واالبتداء عامل معنوي، ا٢باكم أو 
ِ                            ا١بملة اال٠بية ضعيف، والدليل أنو ٨بتف  خلف جنوده، خلف شعبو، وىذه  ا٤بلك الذي يتحكم ُب ىذه                                 

ٌ                                                                        ا١بملة، العلم  نافع ، العرب يتعاملوف مع لغتهم تعامل عقلي، العرب أىل العقل، دخلت عقو٥بم حٌب ُب       ُ            
ً                                                                      لغتهم، فلهذا يقولوف دائم ا: اللغة العربية لغة حكيمة وعادلة. حكيمة أي ٧بكمة البناء، ليست فقط ٦برد                         

                                                    ً                                    أحكاـ ٦بمعة وكلمات وىكذا، ال، واضح أهنا بنيت بناء مقصود ا، وىذا الذي هبر الدارسْب ٥با من العرب 
ً                                        وغّب العرب، فأغلب اللغات فيها بناء، لكن ليس بناء ٧بكم ا، أي تعرؼ الذي وضعو قصده هبذه الطريقة،                                                    

ية ىي أعلى اللغات ُب سلم فلهذا الدارسوف للغات من العرب وغّب العرب متفقوف على أف اللغة العرب
                                                                        ً                اللغات من حيث قوة ا٣بصائص واجتماع كل الصفات ا٤بطلوبة ُب اللغة، ىذا ليس تعصب ا منا، ىذا الذي 
ً                                قرروه، وما زالت البحوث إىل اآلف تقرر ذلك، وآخرىا ٕبث ياباين، أيض ا قرر أف اللغة العربية ىي أعلى                                                             

ً           ج، والدقة ُب ا٤بعاين، ىذا تقرير ليس بعيد ا، ولعلكم اللغات من حيث صفاء األصوات، واستيعاب ا٤بخار                                      
ً                          قرأًب ُب ا١برائد، ُب بعض ا١برائد، وُب بعض ا٤بواقع ىناؾ أيض ا دعوة أطلقها بعض الكتاب   -ىداىم اهلل–                                                  

يقولوف فيها: إف اللغة العربية ليست بأفضل اللغات. قلنا: الشكوى هلل. فلم يكتفوا بذلك حٌب قاؿ أحدىم: 
لعربية ليس ٥با فضل. وىذا من أعجب العجائب ُب ىذا الزمن الذي ال تنتهي عجائبو، أف تقرر إف اللغة ا

ً                                                                                       أمر ا واضح ا للعياف، ورد عليهم كثّبوف، لكن رٗبا أحدىم ما يقتنع حٌب تذكر لو ما يقوؿ غّب العرب ُب اللغة       ً   
 العربية.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٓٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فيها ضعيف. دخل جيش جرار  الشاىد: أف ا١بملة اال٠بية: العلم نافع، قلنا: ىذا ملكها العامل
 على ىذه ا١بملة الصغّبة ا٤بملكة ذات ا٤بلك الضعيف، كاف وأخواهتا.

ُ     ً                                                                    مثاؿ: كاف العلم  نافع ا. كاف: ناسخ، فعل، أي عامل لفظي، لو حروؼ، أيهما أقوى العامل اللفظي                
اللفظي ىنا قضى أـ العامل ا٤بعنوي؟ العامل اللفظي، فالعامل اللفظي سينتصر، وىذا الذي حدث، العامل 

على العامل ا٤بعنوي، أزالو نسخو، أوؿ عمل تعملو النواسخ إذا دخلت ا١بملة اال٠بية قبل أف ترسخ الطرؽ 
وتبِب ا٤بباين تقضي على ا٤بلك السابق، ال ىم ٥بم حٌب قبضوا على صداـ، ىذا أمر طبيعي، فالناسخ أوؿ ما 

٠بيت النواسخ بأىم أعما٥با، أىم أعماؿ الناسخ أنو دخل أىم عمل لو أنو قضى على العامل السابق، فلهذا 
يرفع ا٤ببتدأ وينصب ا٣برب، ىذا عمل بعدين يأٌب، فأىم عمل للناسخ أنو قضى على العامل السابق، نسخو 
وأزالو فسميت نواسخ، أي مزيبلت للعامل السابق، قاضيات عليو، طيب كاف، دخلت كاف اآلف على ا١بملة 

ُ   ا ال٠بية، كاف العلم  ن   ً                                                             افع ا، قضت على العامل السابق، فخبل ٥با ا١بو، وسيطرت على ىذه ا١بملة،                 
ً   فتحكمت فيها، لكن ماذا ستعمل؟ ىل ستعمل كا٤بلك الضعيف السابق؟ ال، يريد أف يعمل عمبل  خاص ا     ً                                                                              
بو؛ ليكوف ذات شخصية مستقلة، نعم يرفع من يشاء وينصب من يشاء، وقد رفع ا٤ببتدأ و٠باه ا٠بو، ونصب 

 و٠باه خربه، فهو قد غّب العمل وغّب االسم.ا٣برب 
ٌ                           وكذلك إف وأخواهتا، إذا دخلت على ا١بملة اال٠بية، العلم  نافع ، أدخل إف أو أحدى أخواهتا،        ُ                                                 

ٌ                                                                    تقوؿ: إف العلم  نافع . إف عندما دخلت على ا١بملة اال٠بية أوؿ عمل عملتو أهنا نسخت، قضت، أزالت       َ              
ٙبكمت ُب ا١بملة اال٠بية، ماذا ستفعل؟ ال تريد أف تكوف كاالبتداء                                    العامل السابق وىو االبتداء، ومن ٍب  

                                             ً                                          يرفع ويرفع، وال ككاف ترفع وتنصب، وإ٭با تريد عمبل  آخر، ولو كانت ا٤بسألة عناد، عكست عمل كاف، 
 يقوؿ ابن مالك:

                   ً      ترفع كاف ا٤ببتدأ ا٠ب ا وا٣برب
 

ً       تنصبو، ككاف سيد ا عمر.                 
 

 وإف يقوؿ: 
 لكن، لعلإلف، أف، ليت، 

 

 كأف عكس ما لكاف من عمل. 
 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فا٤بسألة مسألة معاكسة، نعم، ا٤بهم أف يكوف ٥با عمل خالص هبا مستقل، وشخصية مستقلة هبا، 
فحدثت العمل، ٍب جاء ُب آخر السلم ظن وأخواهتا، كذلك دخلت نسخت، أي أزالت وقضت على 

ع والرفع ذىب، والرفع والنصب ذىب، والنصب العامل السابق االبتداء، وٙبكمت ُب ا١بملة اال٠بية، الرف
 والرفع ذىب، ما بقي إال أف تنصب ا١بزئْب، فصارت نصابة، فنصبت ا١بزئْب: ا٤ببتدأ وا٣برب.
 اآلف عرفنا ٤باذا ٠بى النحويوف ىذه العوامل الداخلة على ا١بملة اال٠بية بالنواسخ.

واسخ تدخل على األ٠باء أـ تدخل : ىذه الن-مفهـو ٩با سبق–السؤاؿ الثالث ُب ىذه النواسخ 
على األفعاؿ، أـ تدخل عليهما؟ ىل ىي خاصة بالدخوؿ على األ٠باء، أـ خاصة بالدخوؿ على األفعاؿ، 

 أـ غّب ٨بتصة، تدخل على األ٠باء وتدخل على األفعاؿ؟.
ا١بواب: أف ىذه النواسخ خاصة بالدخوؿ على األ٠باء، جرب انظر، ما تدخل على األفعاؿ، 

على األ٠باء، وقلنا ُب احملاضرة ا٤باضية عندما تكلمت على العامل: العوامل إما أف تكوف ٨بتصة وإما تدخل 
أف تكوف غّب ٨بتصة، فإف كانت ٨بتصة، أي ما تدخل إال على األ٠باء، أو ما تدخل إال على األفعاؿ، 

٠باء وتدخل على ٨بتصة بقبيل معْب من الكلمات، فهذه تعمل، أو تكوف غّب ٨بتصة، تدخل على األ
ٌ        األفعاؿ، فهذه ال تعمل. انظر ٥بل وا٥بمزة ُب االستفهاـ، ىذه خاصة أـ غّب خاصة؟ ىل ٧بمد  قائم ؟ دخلت       ٌ                                                                           
على اسم، طيب ىل قاـ ٧بمد؟ دخلت على فعل، ٨بتصة أـ غّب ٨بتصة؟ ما تعمل، ىذه ما ترفع، وال 

ل، طيب انظر إىل حروؼ ا١بر، تنصب، وال ٘بر الذي بعدىا، ما تعمل، نسميها حرؼ عامل، ما يعم
٨بتصة بقبيل أـ غّب ٨بتصة؟ ٨بتصة باأل٠باء، ما تدخل على األفعاؿ، طيب ماذا تعمل؟ تعمل ا١بر ُب 
األ٠باء، انظر إىل أدوات ا١بـز للمضارع، ٨بتصة بالدخوؿ على األفعاؿ، بل ٨بتصة بالدخوؿ على ا٤بضارع، 

، وىكذا.  فتعمل فيو ا١بـز
٤با يتعلق بنظرية العامل، و٩با يدخل ُب نظرية العامل النواسخ الٍب ذكرناىا فهذه قواعد منضبطة 

 اآلف.
 لنقرأ ماذا قاؿ. -رٞبو اهلل تعاىل-بعد ىذا الشرح السريع للنواسخ، نعود إىل كبلـ شيخنا خالد 

 *** ا٤بًب ***



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الخبر،  الباب الخامس: باب اسم كان وأخواتها، اعلم أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب
وىي ثالثة عشر فعاًل، كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليت، وما زال، وما 

 فتئ، وما برح، وما انفك، وما دام.
 *** الشرح ***

، بدأ بالعمل، وذكرنا العمل أهنا ترفع االسم وتنصب ا٣برب.                                 ً                                                   ذكر الشيخ خالد ىنا ثبلثة عشر فعبل 
 أـ الباب، وىي أشهرىا وأكثرىا واألحكاـ ٚبتص هبا.بدأ بكاف؛ ألهنا  قولو: كان:

 ذكر بعد كاف أمسى.قولو: وأمسى: 
 ذكر بعد أمسى أصبح. قولو: أصبح:

 س: ٤باذا قدـ أمسى على أصبح؟.
ا من ىذه ا٤بسألة، فالذي  ً                        جػ: بعضهم يقوؿ: ألف ا٤بساء قبل الصباح. وأنا إىل اآلف لست متأكد                                                           

                 ً                                               يل قبل النهار شرع ا ولغة، لكن ىل ا٤بساء قبل الصباح؟ ظاىر اللغة أف أعرؼ أف الليل قبل النهار، فالل
الصباح قبل ا٤بساء، ٫بن اآلف ُب مساء االثنْب، ا٤بساء تدع ما قبلو، أما الصباح، الصباح وا٤بساء فيما يبدو 

ذلك، ورٗبا ُب اللغة أ نو غّب الليل والنهار، ىذا الذي يبدو يل من مراجعٍب لكتب اللغة، لكن بعضهم يذكر 
 : ْب  ت ص ب ح وف { ]الرـو ْب  ٛب  س وف  و ح  َ           يستدؿ بقولو تعاىل: }ح    ُ  ِ ْ  ُ  َ  ِ  َ   َ   ُ ْ ُ   َ  ِ [، لكن كما قلت لكم: ظاىر اللغة أف ٚٔ                   

 ا٤بساء يتبع ما قبلو.
 س:....

جػ: ُب ٙبديد ا٤بساء خبلؼ طويل، ىل ىو يبدأ بالزواؿ، أو يبدأ بغروب الشمس، أو يبدأ بانكسار 
ً                                      غة، لكن ىذا ا٣ببلؼ أيض ا ال يعدو أف يدخل بعض النهار ُب ا٤بساء، الشمس؟ ىناؾ خبلؼ بْب أىل الل                    

فكيف يقوؿ: إف ا٤بساء قبل الصباح؟. مع أف النهار بعض ا٤بساء، وىذا معروؼ عندما قاؿ الرجل: رميت 
بعدما أمسيت. ُب ا٢بج، أي ا٤بساء داخل ُب النهار، ىذه فقط إشارة سريعة، وإف استطاع أحد أف ٰبرر 

                      ً  و يراجع فيها فيكوف خّب ا.ا٤بسألة أ



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 الضحى بعد الصباح. قولو: وأضحى:
 من الظبلؿ. قولو: وظل:
 البيتوتة. قولو: وبات:

ىذه ليس لكم إال أف  قولو: وصار، وليت، وما زال، وما فتئ، وما برح، وما انفك، وما دام:
، ليس لكم حيلة فيها غّب ا٢بفظ.                       ً                            ٙبفظوىا، ثبلثة عشرة فعبل 

 إعما٥با.اآلف سيذكر شروط 
 *** ا٤بًب ***  

وىذه األفعال على ثالثة أقسام: ما يعمل بال شرط وىو ثمانية من كان إلى ليت، وما يشترط 
فيو نفي أو شبهو وىو زال وفتئ وانفك وبرح، وما يشترط فيو تقدم ما المصدرية الظرفية وىو دام 

 خاصة.
 *** الشرح ***

أي ا٤بتكلم العريب يعرؼ ىذه الشروط حٌب ُب ىذا  ىذه الشروط أقرب إىل تقرير الواقع اللغوي،
الزمن، زمن السليقة الٍب دخلها فساد، كثّب أو قليل، يستطيع أف يعرؼ ىذه الشروط ولو ما درسها؛ ألنو 

 تقرير للواقع اللغوي أكثر من كونو احَبازات، فكاف تعمل ببل شرط، وزاؿ؟. 
ىذا فعل تاـ، زاؿ ٗبعُب ذىب وانعدـ، ىذا  مثاؿ: زاؿ البيت. ىذه من أخوات كاف أو فعل آخر؟

 فعل آخر ليس من أخوات كاف، وىكذا انفك.
ً    مثاؿ: ما انفك ٧بمد  ٦بتهد ا.       ٌ                  

 ىذه من أخوات كاف.
 مثاؿ: انفك ا٢ببل. 

 ىذه ليست من أخوات كاف.
 فاألقرب إىل تقرير الواقع اللغوي، وضبط ىذه األمور هبذه الشروط طيب.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 معروؼ.النفي  قولو: نفي:
ً   مثاؿ: ما زاؿ ٧بمد  ٦بتهد ا.      ٌ                 

ً   ٦بتهد ا.       َ أي بقي       
 شبو النفي يريدوف بو االستفهاـ والنهي. قولو: أو شبهو:

ً   مثاؿ: ال تنفك ٦بتهد ا.                  
ً   أي ابق ٦بتهد ا.            

 واالستفهاـ.
ً    مثاؿ: ىل تزاؿ ٦بتهد ا؟.                   

ً           أي ىل تبقى ٦بتهد ا؟، وىكذا.                
 س:...

، تقوؿ: ما تزاؿ، أو ال  ِ                       جػ: االستفهاـ كاؼ  تزاؿ، أو ىل تزاؿ؟. أف تأٌب بأداة االستفهاـ فيو يغِب                
 عن النفي.

 س:...
: ما زاؿ ٧بمد  ٦بتهد ا. ما: حرؼ نفي، ىامل، ال عمل لو، وزاؿ: فعل ناسخ،  ً                                                 جػ: عندما قلت مثبل       ٌ            ً                 
ً       من أخوات كاف، يرفع ا٠بو، وينصب خربه، و٧بمد : اسم زاؿ، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، و٦بتهد ا: خرب                                           ٌ                                       

 منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة.زاؿ، 
ً           فنفي النفي إثبات، فما زاؿ ٧بمد  ٦بتهد ا، أي بقي       ٌ ً                    َ ٧بمد  ٦بتهد ا، أي ما زاؿ أي بقي                                    ٌ ، وكذلك   

 .                             َ ما فتئ، ما انفك، كلها ٗبعُب بقي  الباقي، ما زاؿ، ما برح، 
ً    مثاؿ: ال تزؿ ٦بتهد ا، ال تنفك ٦بتهد ا.                ً                 

َ       ً انف  النفي، تقوؿ: ابق  ٦بتهد ا، ابق  مسافر         ً      َ                  ِ  ا.  
 ، وال: ناىية، ينهاؾ عن ترؾ االجتهاد، حرؼ عامل، جاـز للمضارع، وتزؿ: فعل مضارع، ٦بزـو
، صارت البلـ ساكنة، واأللف قبل البلـ ساكنة، فالساكن األوؿ من التقاء  ضع سكوف على الـ ا١بـز



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕ٘ٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

واسم تزؿ: الساكنْب، فتقوؿ: ال تزؿ. فتزؿ: فعل مضارع، ٦بزـو ببل الناىية، وعبلمة جزمو السكوف، 
ً        ا٤بخاطب، ضمّب مستَب تقديره أنت يعود إىل ا٤بخاطب، و٦بتهد ا: ا٣برب.                                                  

 اآلف نقرأ األمثلة.
 *** ا٤بًب ***

مثال كان، كان زيٌد قائًما، فكان فعل ماٍض ناقص، ترفع االسم، وتنصب الخبر، وزيٌد اسمها، 
 وىو مرفوع، وقائًما خبرىا، وىو منصوب.

 *** الشرح ***
 وإعرابو.        ً ذكر مثاال  

ما معُب ناقص؟ أي ناسخ، ما معُب ناسخ؟ ناسخ ىو الذي يدخل  قولو: كان فعل ماٍض ناقص:
على ا١بملة اال٠بية فينسخ االبتداء، يرفع ا٤ببتدأ وينصب ا٣برب، ولو دخل على ٝبلة ا٠بية، ورفع ا٤ببتدأ وما 

، فهذا معُب قو٥بم: ناقص. ناقص نصب خرب، يصّب ناسخ؟ ال، فقط رفع ا٤ببتدأ وانتهينا، ما ُب خرب     ً                            أصبل 
أي أف معناه ما يكمل إال با٣برب، ليس كالفعل التاـ كبقية األفعاؿ، مثل: ضرب، وشرب، وناـ، ىذه معناىا 

 يكمل بالفاعل ا٤برفوع.
 مثاؿ: ناـ ٧بمد.

 ما ٰبتاج إىل خرب.
ً   مثاؿ: أكـر ٧بمد  زيد ا.     ٌ               

ٌ                          فأكـر ٧بمد ، ٧بمد  فعل اإلكراـ، انتهينا، تري      ٌ ً        د أف تبْب من الذي وقع عليو اإلكراـ، تقوؿ: زيد ا. ىذا                                                    
ٌ  مفعوؿ بو، ليس خرب، لكن لو قلت: كاف ٧بمد . لو وقفنا بطل ا٤بعُب، صار معُب ناقص جزئي، كاف ٧بمد                                                  ٌ                                     
ً                                                       ماذا؟ كاف ٧بمد  مبتسم ا، كاف ٧بمد  ٦باىد ا، أي أف الباقي اآلف وىو ا٣برب ىذا فضلة أو عمدة ُب الكبلـ؟       ٌ           ً       ٌ             

ا عمدة؟ ألنو ُب أصلو خرب، وا٣برب ىو عمدة ا١بملة اال٠بية مع ا٤ببتدأ، ا٤ببتدأ ىذه ا١بمل اال٠بية عمدة، ٤باذ
ٌ                                            العمد فيها ا٤ببتدأ وا٣برب، لو أدخلت ناسخ، كاف ٧بمد ، كاف ىذا ناسخ فقط، لكن تبقى العمد ٤با أصلو                                               



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ     ً   ُب حٌب تقوؿ: كاف ٧بمد  كرٲب ا. ا٤ببتدأ وىو اسم كاف، وما أصلو خرب ا٤ببتدأ وىو خرب كاف، ما يكمل ا٤بع                  
ا إذا ما أردت بياف ا٤بفعوؿ بو، تقوؿ: ماذا فعل ٧بمد؟. تقوؿ:  ً                                                          ٖببلؼ أكـر ٧بمد  زيد ا، ٲبكن أف ٙبذؼ زيد                   ً     ٌ            

. . ٧بمد  فعل الكـر ٌ            ٧بمد أكـر              
 القسم الثاين:

إف ا٣برب ُب أبواب النواسخ عمدة، ال ٲبكن حذفو واالستغناء عنو. فبل  :بسم اهلل الرٞبن الرحيم، قلنا
 يلتبس با٤بفعوؿ بو.

ً    مثاؿ: كاف ٧بمد  قائم ا، ضرب ٧بمد  زيد ا.      ٌ           ً      ٌ              
ُب فرؽ، ا٣برب ُب أبواب النواسخ عمدة، ال يتم الكبلـ وا٤بعُب إال بو، ٖببلؼ ا٤بفعوؿ، فا٤بفعوؿ بو 

 لكبلـ عنو.عند النحويْب فضلة، ٲبكن أف يستغِب ا
ٌ          مثاؿ: أكل ٧بمد  التفاحة.              

 وٲبكن أف ٙبذؼ التفاحة إذا ما أردت اإلخبار عن الشيء الذي وقع عليو األكل.
ٌ      مثاؿ: ٧بمد  أكل.          

ٌ                            ماذا فعل ٧بمد؟ ٧بمد أكل، أي فعل األكل، وىكذا ٧بمد  شرب، ىل شرب ٧بمد؟ نعم، ٧بمد                                              
س عمدة، لكن ٲبكن إذا أردت أف تبْب ىذا شرب، ىل أنت اآلف ٕباجة إىل ا٤بفعوؿ بو؟ لست ٕباجة، لي

 الشيء أف تذكره.
ٌ        مثاؿ: شرب ٧بمد  العصّب، شرب ٧بمد  الشاي.                ٌ              

ً                       تذكر ا٤بفعوؿ بو، أما ا٣برب ما ٲبكن أف ٙبذفو أبد ا، إذا حذفتو بطل ا٤بعُب.                                           
ٌ       مثاؿ: ٧بمد  كاف.           

ً           ً                    كاف ماذا؟ ٧بمد  كاف مريض ا، كاف فرح ا، كاف مسرع ا، ال بد أف تأٌب با٣برب           ً          ٌ  أو مل يستقم ا٤بعُب،             
ً                  فلهذا يسمى الفعل الناسخ فعبل  ناقص ا؛ ألف معناه ال يتم         ً لذلك فعبل                              َ ٗبرفوعو حٌب تذكر ا٤بنصوب، فسمي                              ً    

ٍ                               ناقص ا، فأنت تقوؿ: كاف: فعل ماض  ناقص. أو تقوؿ: كاف: فعل ماض  ناسخ. ا٤بعُب واحد، لكن ال بد أف                              ٍ                           ً    
 تقوؿ: ناقص. أو تقوؿ: ناسخ. 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٚٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 س:...
 معناه ال يتم إال ٗبنصوبو.جػ: ألف 

 *** ا٤بًب ***
وكذلك القول في باقيها، تقول: أمسى زيٌد فقيًها، وأصبح عمرو ورًعا، وأضحى محمد متعبًدا، 
وظل بكر ساىًرا، وبات أخوك نائًما، وصار السعر رخيًصا، وليس الزمان منصًفا، وما زال الرسول 

يو مجتهًدا، وما برح صاحبك متبسًما، وال أصحبك ما صادقًا، وما فتئ العبد خاضًعا، وما انفك الفق
 دام زيٌد متردًدا إليك.

 *** الشرح ***
: بات أخوؾ نائم ا. ً   األمثلة واضحة، لكن نقف عند قولو مثبل                ً                                   

ً        بات ىنا من أخوات كاف، فتكوف ٗبعُب كاف، أي كاف أخوؾ نائم ا، كاف  قولو: باب أخوك نائًما:                                                     
بات إذا جاءت ٗبعُب ناـ، قد تأٌب بات ٗبعُب ناـ، فبل عبلقة لنا هبا  أي انتقل إىل ىذه الصفة، ٖببلؼ

ٍ  حينئذ .      
 مثاؿ: بات الطفل. 

، مثل: ذىب وجلس، ليس فعبل  ناقص ا،  ، أـ بات؟ أي ناـ، ىذا فعل تاـ يأخذ فاعبل  ً    الطفل صاح      ً                        ً                                        ِ         
ً                                                ليس ناسخ ا، ليس من أخوات كاف، من أخوات كاف يكوف ٗبعُب كاف.         

 ً   م ا.مثاؿ: بات الطفل نائ
ً               أي كاف نائم ا ُب زمن الليل.            
أي أىل الزماف، وليس من ا٤بستحسن ٗبثل ذلك؛ ألف الزماف ال يفعل  قولو: وليس الزمان منصًفا:

 ذلك، ولكنهم يريدوف معُب اجملاز ويريدوف أىلو.
          ً   العبد خاضع ا.                      ً         َ لو: ما فتئ العبد خاضع ا: أي بقي  قو 

ً   الفقيو ٦بتهد ا.                    ً         َ ما انفك الفقيو ٦بتهد ا: أي بقي   قولو:            



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 وىكذا ُب البواقي.
ىذه داـ الٍب ٗبعُب كاف، الٍب ىي من أخوات كاف،  قولو: وال أصحبك ما دام زيٌد متردًدا إليك:

تقوؿ: ال أصحبك. ال: نافية، وأصحبك: فعل مضارع، مرفوع، والفاعل: مستَب تقديره أنا، والكاؼ: مفعوؿ 
ٌ                     ً                 تنصب خربىا، وزيد : ا٠بها ا٤برفوع، ومَبدد ا: خربىا ا٤بنصوب،  بو، وداـ: من أخوات كاف، إذف ترفع ا٠بها و                

كل ذلك واضح، لكن ما الٍب قبل داـ، ما معُب ما ىنا؟ ما ُب اللغة العربية أنواع، لكن ىنا ما معناىا؟ انظر 
ؿ                                                                        ً                   ما معناىا، معُب الكبلـ ال أصحبك مدة دواـ تردد زيد عليك، ومدة دواـ زيد مَبدد ا عليك، ا٤بدة ىذه تد

                                                                            ً                      على الزماف، أي ما ىنا تدؿ على الزماف، والذي يدؿ على الزماف يسميو النحويْب ظرف ا، إذف فما ىنا ظرفية؛ 
ألهنا تدؿ على الزماف، أي مدة أو زماف أو قت، فما ىنا ظرفية؛ ألهنا تدؿ على الزماف، ما أي مدة دواـ زيد 

مصدر ىنا ُب الكبلـ؟ ُب الكبلـ ما ُب مصدر،       ً                                               مَبدد ا عليك، فدواـ ىذا مصدر، كيف أتينا با٤بصدر؟ عندنا
كيف أولنا الكبلـ با٤بصدر؟ مٌب نستطيع أف نؤوؿ الكبلـ با٤بصدر؟ ال نستطيع أف نؤوؿ الكبلـ با٤بصدر إال 
إذا كاف ُب الكبلـ حرؼ مصدري، و ا٢برؼ ا٤بصدري ىو الذي ينسبك منو و٩با بعده مصدر، ىذا ا٢برؼ 

ً    ين ا٢برؼ ا٤بصدري الذي سبك منو و٩با بعده مصدر؟ ما نفسها أيض ا، ا٤بصدري، ا٠بو حرؼ مصدري، أ                                                       
ً                                       مدة دواـ، ما وداـ سبكنا منهما دواـ، إذف فما مصدرية وىي أيض ا ظرفية، فما ظرفية مصدرية، وىذا الشرط                                                           
الذي ذكره من قبل ُب داـ لكي تكوف من أخوات كاف أف تسبق ٗبا الظرفية الٍب ٗبعُب مدة، ا٤بصدرية الٍب 

 نسبك منها و٩با بعدىا مصدر، ٬برج داـ الٍب مل تشتق ٗبا ا٤بصدرية الظرفية، فأهنا ال تكوف من أخوات كاف.ي
 مثاؿ: داـ ا٣بّب وعلينا وعليكم.

                                    ً     لكن ليست من أخوات كاف، أي ما ترفع ا٠ب ا وال                             َ من أخوات كاف؟ ال، ىي ٗبعُب بقي   ىل داـ ىنا
اسم داـ؟. طيب ما ُب خرب منصوب، وإ٭با ٪بعلها مثل ذىب        ً                            تنصب خرب ا، فداـ: فعل، وا٣بّب ىل نقوؿ: 

 ٧بمد، وذىب ا٣بّب، وجاء ا٣بّب، وداـ ا٣بّب، فعل وفاعل؛ ألهنا ليست من أخوات كاف.
 *** ا٤بًب ***

 وكذا القول فيما تصرف منها.
 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

با٤بضارع، تأٌب  بأوجو الكلمة، إذا جاء ا٤باضي تأٌب                                    َ التصرفات، باب التصرؼ، التصرؼ أف تأٌب  
 باألمر، تأٌب با٤بصدر، تأٌب باسم الفاعل، تأٌب باسم ا٤بفعوؿ، ىذا يسمونو تصرفات.

 *** ا٤بًب ***
 فتقول في مضارع يكون زيٌد قائًما.

 *** الشرح ***
ٌ       اإلعراب نفسو، يكوف: فعل مضارع ناقص أو ناسخ، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، وزيد : اسم                                                                         

ً                                                    رفعو الضمة، وقائم ا: خرب يكوف، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، أي أف ا٤بضارع يكوف، مرفوع، وعبلمة                  
عمل مثل ا٤باضي، ىو يريد أف ينبو، كما ذكرنا ُب البداية قلنا: كاف وأخواهتا ُب كاف، وأمسى وأصبح 

نا وأضحى، إىل آخره، ذكروىا بلفظ ا٤باضي كاف. يريد أف ينبو ىنا يقوؿ: ليست الصيغة ىناؾ مقصودة. أح
 قلنا: كاف ُب ا٤باضي، ما نريد ا٤باضي، نريد كاف أو يكوف أو كن أو كوف أو كائن. أي كاف وتصرفاهتا كلها.

 *** ا٤بًب ***
 وفي األمر كن قائًما.

 *** الشرح ***
فعل أمر، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على السكوف، واسم كن: مستَب تقديره أنت،  قولو: كن:

 يعود للمخاطب.
 خرب كن، منصوب. قائًما:قولو: 

 *** ا٤بًب ***
 وفي اسم الفاعل كائن زيٌد قائًما.

 *** الشرح ***
 اسم كائن. قولو: زيٌد:

 خرب كائن. قولو: قائًما:



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٓٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** ا٤بًب ***
 وفي اسم المفعول مكون قائٌم.

 *** الشرح ***
نائب فاعل، أين ىذا اسم مفعوؿ، واسم ا٤بفعوؿ كما عرفنا ُب نائب الفاعل يرفع  قولو: مكون:

                                                                     ً      ً  نائب الفاعل؟ الفاعل ٧بذوؼ، ما الذي ناب عنو؟ ناب عنو اسم كاف، فصار ضمّب ا مستَب ا.
ً                    قولو: قائم : ا٣برب، أي مكوف قائم ا، ىذا ا٤بتبادر، مكوف زيد  أو كائن زيد  قائم ا، كا٤بثاؿ السابق،        ٌ             ٌ                         ً                    ٌ          

ً                   ِ كائن: اسم فاعل، وزيد : ا٠بها مرفوع، وقائم ا: خربىا منصوب، ابن                      ٌ : ستحذؼ ا٤برفوع،                                        ً                كائن للمجهوؿ، أوال 
ا، الفاعل، وا٤برفوع ىنا مع كاف ا٠بها، فتحذؼ االسم، حذفنا االسم، حذفنا  ً                                                                   الذي ىو ُب ضرب زيد ٧بمد                      
                                                               ً                       زيد، ٍب تبِب كائن على مفعوؿ مكوف، وأين النائب عن الفاعل احملذوؼ؟ طبع ا ىو نائب االسم احملذوؼ، 

ً                     ا٣برب قائم ا أنبناه عن زيد فصار ٌ  مرفوع ا، مكوف قائم .                     ً     
                                              ً     ً                                 معلومة ليست مهمة ىذه، واستعما٥با ٨بتلف فيو اختبلف ا كبّب ا بْب النحويْب، ىل كاف وأخواهتا تبُب 
للمجهوؿ أو ال تبُب للمجهوؿ؟ ا١بمهور ٲبنعوف بناءىا للمجهوؿ، وبعض النحويْب كسيبويو وغّبه ٯبيزوف 

من أجاز بناء كاف وأخواهتا للمجهوؿ، فاألزىري شرح بنائها للمجهوؿ، واألزىري صار على قوؿ سيبويو، و 
 ذلك.

 *** ا٤بًب ***
فحذف اسم وأنيب عنو الخبر فارتفع ارتفاًعا، وفي المصدر عجبت من كون زيٍد قائًما، وقس 

 على ذلك ما تصرف من أخواتها.
 *** الشرح ***

لفاعل، التاء فاعل، ومن:                                 عجب: فعل، والتاء: تعود إيل  أنا ا قولو: عجبت من كون زيٍد قائًما:
حرؼ جر، ال تدخل إال على األ٠باء، وكوف: ىنا اسم مصدر، وا٤بصدر يعمل عمل فعلو، اسم ٦برور ٗبن، 
ٍ                                                      وعبلمة جره الكسرة، وىو مضاؼ، وزيد : مضاؼ إليو، ٦برور، وعبلمة جره الكسرة، وىو اسم كاف؛ ألف                                 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ىل ا٠بو، كوف زيد، فزيد ىو االسم، وٯبر من ا٤بصدر إذا عمل عمل فعلو يضاؼ إىل فاعلو، وىنا يضاؼ إ
ً          أجل اإلضافة، أين ا٣برب؟ قائم ا ىو ا٣برب.                          

وىذه األ٠باء الٍب تعمل عمل أفعا٥با وىي ا٤بصدر، واسم الفعل، واسم الفاعل، واسم ا٤بفعوؿ، 
ما تعرض  والصفة ا٤بشبهة، ىذه ٥با باب خاص ُب النحو، ا٠بو األ٠باء العاملة عمل أفعا٥با، وأظن األزىري

، وستأٌب  ُب شرح األلفية  -إف شاء اهلل تعاىل-                                              ً       ً        ٥با، فلهذا ما نطيل فيها؛ ألف األزىري مل ٯبعل ٥با باب ا مستقبل 
 فيما بعد.

 وأنا ال أحب أف أتوسع فيما مل يتوسع فيو األزىري؛ ألننا نسّب على ترتيب معْب ُب ىذا العلم.
بقة أمثلة واضحة، لكن دعونا نأخذ أمثلة ٙبتاج إىل وقبل أف ننتقل من كاف وأخواهتا، األمثلة السا

ٌ  شيء من التذكّب والربط بْب ا٤بعلومات السابقة، لو قلنا: ٧بمد  ٦بتهد . ادخل كاف، ستقوؿ: كاف ٧بمد                             ٌ      ٌ                                                      
، لكن لو قلنا: أنا ٦بتهد . ىذه ٝبلة ا٠بية، أنا: مبتدأ، و٦بتهد : خرب، ٝبلة ا٠بية أي  ٌ                   ٦بتهد ا. ىذا ماش                                   ٌ                        ِ           ً    

ً                       خ، ادخل كاف على ىذه ا١بملة، ماذا ستقوؿ؟ ستقوؿ: كنت ٦بتهد ا. ماذا فعلت؟ عندنا ُب تدخلها النواس                                                      
ً                                                       ا٤ببتدأ أنا ٦بتهد ، كيف صارت كنت ٦بتهد ا؟ أنا ىي التاء، وىذا سيدرس ُب باب الضمّب، فالضمائر إما                     ٌ               

صل أـ تأٌب ضمائر متصلة وإما ضمائر منفصلة، وىي متقابلة وٗبعُب واحد، لكن ىل تأٌب بالضمّب ا٤بنف
بالضمّب ا٤بتصل؟ كلمتاف يدالف على شيء واحد، أنا: تدؿ علي، والتاء ُب كنت: تدؿ علي، فهما ٗبعُب 
واحد، لكن أنت تتكلم تأٌب بالضمّب ا٤بنفصل أـ تأٌب بالضمّب ا٤بتصل؟ تأٌب بالضمّب ا٤بتصل، ما استطعت 

، إذا أمكن فبل تعدؿ عنو، وىنا ُب كنت ٩بكن أـ غ ً    ّب ٩بكن؟ ٩بكن، ٯبب أف تقوؿ: كنت ٦بتهد ا.          ً                                           إليو سبيبل                                 
ً                                              احذؼ كاف ىنا، لو حذفت كاف فقط صارت: ت  ٦بتهد ا، ىل الضمّب ا٤بتصل يقـو بنفسو؟ ما يقـو بنفسو،       ُ                                     
ىل ٲبكن أف تأٌب بالضمّب ا٤بتصل؟ ما ٲبكن، ماذا تفعل؟ تقلبو إىل ضمّب منفصل لكي يقـو بنفسو، فتقوؿ: 

، وأنا استقل بنفسو، فهذا معُب قو٥بم: ضمّب متصل، أنا ٦بتهد. فأنا ىي التاء، ل                        ً                                             كن التاء عندما كاف متصبل 
إف شاء اهلل -لعلو ُب الدرس القادـ  -إف شاء اهلل تعاىل-وضمّب منفصل. وسيأٌب كبلـ على الضمائر 

 .-تعاىل
 *** ا٤بًب ***



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ع الخبر، الباب السادس: باب خبر إن وأخواتها، اعلم أن إن وأخواتها تنصب االسم وترف
ّ                                وىي ستة أحرف: إن المكسورة، وأن المفتوحة، وكأن ، ولكن  المشددات، وليت ولعل المنسوخات.       ّ                                              

 *** الشرح ***
هبذه العبارة بْب عملها، وبْب ألفاظها، وبْب نوعها، بْب عملها أهنا تنصب االسم وترفع ا٣برب، وىذا 

ّ                   وأف، وكأف ، ولكن ، وليت، ولعل، ستة  شرحناه من قبل، وبْب ألفاظها، وىي كما قاؿ ستة أحرؼ: إف،       ّ         
 أحرؼ كما قاؿ فيها ابن مالك ُب األلفية:

 إلف، أف، ليت، لكن، لعل
 

 كأف عكس ما لكاف من عمل. 
 

النوع، بْب نوعها، ىل ىي أ٠باء أـ أفعاؿ أـ حروؼ؟ بينها فقاؿ: ستة أحرؼ. فإف وأخواهتا     َ بقي  
ٍ  أفعاؿ، وىذه حروؼ، ُب فائدة؟ طبع ا، سنعرؼ حينئذ  حروؼ، وكاف وأخواهتا أفعاؿ، عرفنا أف ىذه                ً                             

اإلعراب، األفعاؿ سنعرهبا إعراب األفعاؿ، نعم ىي ناسخة، وتعمل ىذا العمل، ترفع ا٠بها وتنصب خربىا، 
لكن ىي بنفسها كيف تعرؼ؟ ال تعرؼ إعراهبا إال إذا عرفت نوعها، طيب عرفت أف كاف وأخواهتا أفعاؿ، 

                                                 ً        ً            اؿ الذي سبق تفصيلو ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب، إف كاف ماضي ا أو أمر ا فبل ٧بل ٥بما إذف ستعرب إعراب األفع
، ويرفع إذا ٘برد، ىذا سبق                          ً                                                                     من اإلعراب، وإف كاف مضارع ا فأنو ينصب إف سبق بناصب، وٯبـز إف سبق ٔباـز

 كلو.
وسبق  وإف وأخواهتا عرفنا أهنا حروؼ، نستفيد من ذلك أف إف وأخواهتا تعرؼ إعراب ا٢بروؼ،

ذلك ُب باب ا٤بعرب وا٤ببِب، كيف تعرب ا٢بروؼ؟ ا٢بروؼ كلها ال ٧بل ٥با من اإلعراب، أي ال ٰبكم عليها 
، ي قاؿ فيها: إف: حرؼ توكيد، وكأف: حرؼ تشبيو، وليت: حرؼ ٛبِب،                               ُ                                                         برفع وال بنصب، وال ٔبر، وال ٔبـز

مبِب على الفتح، لكن ما ٙبكم عليو  ولعل: حرؼ ترجي. تبْب نوعو، حرؼ كذا، ٍب ال ٧بل لو من اإلعراب،
؛ ألنو حرؼ.  ٕبكم إعرايب رفع أو نصب أو جر أو جـز

 *** ا٤بًب ***
تقول: إن زيًدا قائٌم، وبلغني أن زيًدا قائٌم، وكأن زيًدا أسٌد، فكأن حرف تشبيو ونصب، وزيًدا 

ا اسمها، وجالٌس اسمها، وأسٌد خبرىا، وقام الناس لكّن زيًدا جالٌس، فلكن حرف استدراك، وزيدً 
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خبرىا، وليت الحبيب قادٌم، فليت حرف تمني، والحبيب اسمها، وقادٌم خبرىا، ولعل اهلل راحٌم، فلعل 
 حرف ترجي، واهلل اسمها، وراحٌم خبرىا.

 *** الشرح ***
ىذه األمثلة واضحة لكنو مع اإلعراب بْب معانيها، ىذه األحرؼ، نعم أحرؼ، ما عملها؟ سبق، 

، ىنا عامل أـ ٥با عمل أـ ل                                                  ً              ً              يس ٥با عمل؟ ا٢برؼ ال بد أف يكوف لو عمل؟ قد يكوف عامبل  وقد يكوف ىامبل 
ىامل؟ عامل عرفنا عملو، انتهينا من العمل، طيب ا٤بعُب؟ ال بد من ا٤بعُب، ما ُب كلمة ُب العربية ليس ٥با 

 إعراهبا واضح. معُب، فإف وأف للتوكيد، وكأف للتشبيو، ولعل للَبجي، وليت للتمِب، واآلف صار
 والدرس القادـ نكمل و٭بثل عليها.

 واهلل أعلم.
  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٕٔاجمللس: 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، و الصبلة، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى 

 آلو وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

ُب ىذه الليلة ا٤بباركة، ليلة الثبلثاء، الثامن من  السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكمف
ٍ                                                               شهر ربيع األوؿ من سنة ٜباف  وعشرين وأربعمائة وألف من ىجرة ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وسلم، ُب ىذا                         

رٞبو اهلل -ا١بامع ا٤ببارؾ، جامع الراجحي، وما زالت الدروس معقودة ُب شرح األزىرية للشيخ خالد األزىري 
 لدرس ىو الدرس الثاين عشر.، وىذا ا-تعاىل

وُب الدرس ا٤باضي تكلمنا على نواسخ االبتداء، وىي النواسخ الٍب تدخل على ا١بملة اال٠بية، 
 وعرفنا أهنا ثبلثة أنواع: 

 النوع األوؿ: النواسخ الٍب ترفع ا٤ببتدأ وتنصب ا٣برب. ويشمل ٩با ذكره الشيخ خالد كاف وأخواهتا.
 ويرفع ا٣برب. عكس األوؿ، ويشمل ٩با ذكره الشيخ خالد إف وأخواهتا. النوع الثاين: ينصب ا٤ببتدأ

                                         ً                     النوع الثالث: ما ينصب ا٤ببتدأ وينصب ا٣برب مع ا. ويشمل ظن وأخواهتا.
وقبل أف نبدأ أو نكمل ما بقي من الكبلـ على النواسخ، أحب أف ننبو على خطأ وقع ُب الدرس 

 نا: إف كاف وأخواهتا من حيث شروط العمل ثبلثة أقساـ:ا٤باضي ُب كبلمنا على باب كاف وأخواهتا، قل
 القسم األوؿ: ما يعمل ببل شرط. وىو ٜبانية أفعاؿ، قاؿ: من كاف إىل ليس. 

القسم الثاين: ما يعمل بشرط أف يتقدمو نفي أو شبو نفي. وىو زاؿ وأخواهتا، زاؿ، وفتئ، وانفك، 
واالستفهاـ. والصواب أف ا٤براد بشبو النفي النهي والدعاء،  وبرح. قلنا حينذاؾ: إف ا٤براد بشبو النفي، النهي

ً                فالنهي كأف تقوؿ: ال تزؿ ٦بتهد ا. أي ابق ٦بتهد ا، وقوؿ الشاعر:               ً                            
 مشر وال تزؿ ذاكر ا٤بوت، فنسياه ضبلؿ مبْب. 

            ً        أي ابق ذاكر ا للموت.
 كوف ٗبعُب الدعاء.                                                 ً        ً        وأما الدعاء وىو ٗبعُب النهي والنفي، ولكنو ال يشمل هني ا وال نفي ا؛ ألنو ي
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ً    مثاؿ: ٧بمد  ال زاؿ صحيح ا.             ٌ          
ً                   أنت ال ٚبرب ىنا، تدعو أنو يبقى صحيح ا، أو كأف تقوؿ: ال زلت صحيح ا. ىذا دعاء، تدعو                            ً                                
ً       للمخاطب بالصحة، لكن لو أردت اإلخبار، أنو باؽ  على الصحة فتأٌب ٗبا، تقوؿ: ما زلت صحيح ا. أي                                       ٍ                                           

ٌ     أنت ما زلت صحيح ا، أو تقوؿ: ٧بمد  ما                 ً ٍ                       زاؿ صحيح ا. ىذا إخبار أف ٧بمد باؽ  على الصحة، فإذا أردت                                       ً        
ً                                    الدعاء فتأٌب ببل، تقوؿ: ٧بمد  ال زاؿ صحيح ا. أي تدعو لو بالصحة، فلننتبو لذلك.            ٌ                          

 القسم الثالث: ]...[.
أف نقرأ ما قالو                              َ وأخواهتا، وُب إف وأخواهتا، وبقي  ُب الدرس ا٤باضي قرأنا ما قالو الشيخ خالد ُب كاف 

 ُب باب ظن وأخواهتا؛ ألف الوقت كاف قد تتضايق عن قراءة ما قالو ُب باب ظن وأخواهتا. -و اهلل تعاىلرٞب-
 *** ا٤بًب ***

باب تميم النواسخ وىو ظننت وأخواتها، تقول: ظننت زيًدا قائًما. فظننت فعل وفاعل، وزيًدا 
، وزعمت راشًدا صادقًا، وخلت مفعول أول، وقائًما مفعول ثاِن، وكذا القول في حسبت عمًرا مقيًما

الهالل الئًحا، وعلمت المستشار ناصًحا، ورأيت الجود محبوبًا، ورأيت الصدق منجًيا، وما أشبو 
 ذلك. 

 *** الشرح ***
 باب ظن وأخواهتا. -رٞبو اهلل تعاىل-يعِب الناظم  قولو: باب تميم النواسخ:

ظن أي أفعاؿ القلوب والتحويل، وعرفنا عملها س: ٤باذا ٠بى ىذا الباب بباب ٛبيم النواسخ؟ فعرفنا 
ٌ                               أهنا تنصب مفعولْب أصلهما ا٤ببتدأ وا٣برب، فإذا قلت: الكتاب مفيد . ٍب أدخلت ظن، ستأٌب بظن ٍب فاعل                                                          
ً                                               ٥با، ٍب تأٌب با١بملة اال٠بية، فتقوؿ: ظننت الكتاب  مفيد ا. ظن: فعل، والتاء: فاعل، والكتاب: مفعوؿ أوؿ،       َ                                          

، وكاف خرب ا٤ببتدأ، لكن ٤باذا ٠بى الشيخ خالد ىذا الباب باب ٛبيم                  ً وكاف مبتدأ، ومفيد   ٍ                                                            ا: مفعوؿ ثاف             
النواسخ؟ قاؿ: باب كاف وأخواهتا. ماذا قاؿ ُب الباب ا٣بامس؟ قاؿ: الباب ا٣بامس: اسم كاف وأخواهتا، 

 والسادس باب خرب إف وأخواهتا. ٤باذا؟
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الرفع، الكبلـ كما عرفنا ُب تقسيم الكتاب من جػ: ألهنا تنصب ال ترفع، والكبلـ اآلف على أبواب 
 ، قبل، ىو بدأ بأبواب الرفع، فإذا انتهى سينتقل إىل أبواب النصب، ٍب سيذكر ُب األخّب أبواب ا١بر وا١بـز
ىو اآلف يتكلم على أبواب الرفع، وكاف قد ذكر من قبل أهنا سبعة أبواب من األ٠باء، والثامن من الفعل 

من األ٠باء، ما ىذه األبواب السبعة الٍب ذكرناىا من قبل عدة مرات؟ قلنا: الفاعل،  ا٤بضارع، سبعة أبواب
ونائب الفاعل، وا٤ببتدأ، وا٣برب، واسم كاف وأخواهتا، وخرب إف وأخواهتا، وتابع ا٤برفوع. فليس منها ظن، فظن 

بعد باب كاف وباب إف وأخواهتا ليست من الروافع، وإ٭با ذكرىا الشيخ خالد والنحويوف كلهم ذكروىا ىنا 
يذكروف باب ظن؛ ألهنا تتمة النواسخ، وإال فهي تبع ا٤بفعوؿ بو، فَبتيب النحو ا٤بنطقي تذكر ُب ا٤بفعوؿ بو؛ 
، لكن تذكر ىنا ألهنا تتمة للنواسخ، وألف مفعوليها أصلهما ا٤ببتدأ وا٣برب،  ِ                                                                   ألف ما بعدىا مفعوؿ بو أو وثاف                             

 اؿ: الباب السابع.فلهذا قاؿ: باب ٛبيم النواسخ. ما ق
بينما كاف قاؿ ُب باب كاف وأخواهتا ُب عدىا: كاف، وأمسى،  قولو: وىو ظننت وأخواتها:

وأصبح، إىل آخره. ما قاؿ: كنت. لكن ُب باب ظن قاؿ: وىو ظننت. ما قاؿ: ظن. ىذا مقصود أو غّب 
فعولْب أصلهما ا٤ببتدأ مقصود؟ مقصود، ماذا يقصد بذلك الشيخ خالد؟ ألف باب ظن وأخواهتا ال تنصب م

وا٣برب إال إذا استوفت فاعلها، ظن وأخواهتا ال بد ٥با من فاعل، وبعد الفاعل يأٌب ا٤بفعوالف اللذاف أصلهما 
ٌ                ا٤ببتدأ وا٣برب، ٖببلؼ كاف وأخواهتا، كاف وأخواهتا معموالىا ا٤ببتدأ وا٣برب، الكتاب نافع ، أدخل كاف على                                                                           

ٌ                   ُ الكتاب نافع ، تقوؿ: كاف الكتاب      ً                                                            نافع ا. كاف ٍب الكتاب ٍب نافع مباشرة، لكن لو أدخلت ظن، األوؿ تقوؿ:            
َ  ظن. ٍب تأٌب بفاعل، كأف تقوؿ: ظن ٧بمد ، أو ظن الطالب، أو ظننت. ٍب تأٌب ٔبملة ا٠بية، ظننت الكتاب                                                        ٌ                                 

ً                                                              مفيد ا، فلهذا قاؿ الشيخ خالد: وىو ظننت يريد أف يلمح إىل ىذه النقطة.     
، ذكر ظن، وحسب، وزعم، وخاؿ، وعلم، ورأى، وجزى، وىو ال يريد ٍب ذكر الناظم سبعة أفعاؿ

بذلك أف ٰبصي، وإ٭با ٲبثل؛ ألنو قاؿ بالبداية: وىو ظننت وأخواهتا. ما قاؿ: وىي. كما فعل ُب كاف، قاؿ: 
. ٍب عدىا عد ا، وكذلك ُب إف، بينما ُب ظن  قاؿ: وىو ظننت وأخواهتا، وكذا القوؿ ُب  ّ                                      وىو ثبلثة عشر فعبل                           ً           ً                

                                                                                        ً   سب. أراد أ، ٲبثل وإال فإف أفعاؿ ىذا الباب أكثر من ذلك، ولكن ىذه األفعاؿ من أكثر األفعاؿ ورود ا، ح
                      ً     ً                                                                والنحويوف ٨بتلفوف اختبلف ا واسع ا ُب عد ىذه األفعاؿ الداخلة ُب باب ظن وأخواهتا، وكثّب منهم ال ٰبصيها، 
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فأنو يدخل ُب ىذا الباب، فيتسع اجملاؿ وإ٭با يضبطها بضابط، ما كاف ٗبعُب الشك أو العلم أو التحويل 
، ووجد، مثل: -ٗبعُب ظن–ألفعاؿ كثّبة تدخل ُب ىذا الباب، أفعاؿ مشهور كظن، وعلم، وحسب، وخاؿ 

: جعلت العلم  نافع ا. أي اعتقدت أنو نافع َ     ً                      وجدت العلم  نافع ا، وجعل الٍب ٗبعُب االعتقاد، كأف تقوؿ مثبل             ً                                      ً     َ          ، 
 ذلك. و٫بو

ً  أيض ا ويدخل  ىذا ُب تدخل كثّبة وأفعاؿ صار، ٗبعُب كانت إذا غدا مثل كثّبة أخرى أفعاؿ ذلك ُب   

 والتحويل. القلوب أفعاؿ يسموهنا و٥بذا التحويل، أو الشك أو العلم ٗبعُب الباب
ً  شرح ا األبواب ىذه شرحنا أف بعد األمثلة بعض عند نقف أف اآلف نريد ً  شرح ا شرحناىا ٍب      ً  إٝبالي ا،       

 الثبلثة: النواسخ على والشواىد األمثلة بعض مع كالعادة نقف أف نريد خالد، الشيخ قالو ما قراءة ُب       ً تفصيلي ا

 وأخواهتا.      وإف   وأخواهتا،      وظن   وأخواهتا، كاف
 مرفوع، ا٤ببتدأ، خرب وأمة: الضمة، رفعو وعبلمة مرفوع، مبتدأ، الناس: واحدة. أمة الناس األوؿ: ا٤بثاؿ

 فة.ص وواحدة: الضمة، رفعو وعبلمة
 ناقص    ٍ ماض   فعل كاف: واحدة؟ أمة الناس كاف إعراب: ما لكن واحدة، أمة الناس اآلف عرفت أنت

 رفعو وعبلمة بكاف، مرفوع كاف، اسم والناس: اإلعراب، من لو ٧بل ال الفتح، على مبِب ناسخ. نقوؿ: أو

  نعت. أو صفة وواحدة: الفتحة، نصبو وعبلمة بكاف، منصوب كاف، خرب وأمة: الضمة،
َ  ِ }و ف ت ح ت   الثاين: ا٤بثاؿ  ُِ  َ َ   ُ الس م اء     َ  َ  ْ ف ك ان ت        {: [.ٜٔ ]النبأ:  َ ْ  َ  ً  أ بػ و ابا { َ  ِ   }و ف ت ح ت   َ  ُِ  َ ، فعل   ٍ  ماض   مبِب   

َ  ُ   }الس م اء {: و السكوف، على مبِب اإلعراب، من لو ٧بل ال تأنيث، حرؼ التاء: و للمجهوؿ،  فاعل، نائب      

{: و الضمة، رفعو وعبلمة مرفوع، ْ   }ف ك ان ت   َ  َ  واسم اإلعراب، من لو ٧بل ال الفتح، على بِبم ناقص،    ٍ ماض   فعل  َ 

 الفتحة. نصبو وعبلمة منصوب، كاف، خرب   َ ْ  َ  ً   }أ بػ و ابا {: و السماء، إىل يعود ىي، تقديره كاف
َ  ِ }و س يػ ر ت   الثاين: ا٤بثاؿ ِّ   ُ  َ ْ ِ َ  ُ ا١ب  ب اؿ     َ  َ  ْ ف ك ان ت     {: [.ٕٔ ]النبأ: َ  َ  ً  س ر ابا { َ  ِ   }و س يػ ر ت   َ ِّ   ُ  َ ، فعل   ٍ  ماض   للمجهوؿ، مبِب   

{: و ُ   }ا١ب  ب اؿ   َ ِ ْ {: و فاعل، بنائ    ْ   }ف ك ان ت   َ  َ َ  َ  ً   }س ر ابا {: و ا١بباؿ، إىل يعود ىي وا٠بو: ناقص، فعل  َ   ا٣برب.  
َ  ْ ن ش أ    ِ  }إ ف الثالث: ا٤بثاؿ ِ  ع ل ي ه م   ُ َ  ِّ ْ نػ نػ ز ؿ      َ   ِ الس م اء    ِّ م ن  َ َْ  ُ  ْ أ ع ن اقػ ه م   َ  َ   ْ ف ظ ل ت    َ  ً آي ة         ُ  َ  ْ َ  خ اض ع ْب { َ َ ٥ب  ا َ   ِ  ِ  [.ٗ ]الشعراء: َ  

:} ْ   }ف ظ ل ت  ْ  َ }أ ع ن   و كاف، أخوات من وىو ناقص، فعل  َ  َ    وىو الضمة، رفعو وعبلمة مرفوع، ظل، اسم اؽ{: َ 
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َ   }خ اض ع ْب {: و إليو، مضاؼ ىو باسم متصل ضمّب فكل إليو، مضاؼ وىم: مضاؼ،  ِ  ِ   َ  منصوب، ظل، خرب  

 سامل. مذكر ٝبع ألنو الياء؛ نصبو وعبلمة
َ َ   َ }و ك اف   الرابع: ا٤بثاؿ ْ  ُ أ م ر     َ   ً ق د را        ِ الل و   َ  ُ   ً  م ق د ورا { َ   ْ َ   }و ك اف {: [.ٖٛ ]األحزاب:      َ َ ُ   }أ م ر {: و ناقص، علف    ْ  اسم  َ 

َ  ً   }ق د را {: و إليو، مضاؼ      ِ   }الل و {: و كاف، ُ   ً   }م ق د ورا {: و منصوب، كاف، خرب  َ   ْ  ُب زيادة أو فضلة وىذه نعت،    
 ا١بملة.

َ  ٍ أ ح د    َ َ أ ب ا ُ َ   ٌ ٧ب  م د   َ   َ ك اف       }م ا ا٣بامس: ا٤بثاؿ ْ  ر ج ال ك م {  ِّ م ن َ   ُ  ِ  َ َ  }ك اف : [.ٓٗ ]األحزاب:  ِّ   َ  ناسخ، ناقص فعل  

ٌ   }٧ب  م د {: و   َ ُ  األ٠باء من ألنو األلف؛ النصب وعبلمة منصوب، كاف، خرب   َ َ   }أ ب ا{: و مرفوع، كاف، اسم  

 ا٣بمسة.
َ  َ نػ بػ ر ح   َ  ل ن   َ ُ   }ق ال وا السادس: ا٤بثاؿ ِ  َ ع اك ف ْب    َ َْ  ِ ع ل ي و       ْ   ِ ع   َ    ح ٌب   َ   ِ  َ يػ ر ج   ْ َ   م وس ى{  ِ َ ْ  َ إ ل يػ ن ا  َ  َ   }نػ بػ ر ح {: [.ٜٔ ]طو: ُ    َ  فعل      ْ 

َ   }ع اك ف ْب {: و موسى، قـو تكلمْبا٤ب إىل يعود ٫بن، تقديره مستَب مضّب االسم: و ناسخ،  ِ  ِ   َ  منصوب ا٣برب،  

 سامل. مذكر ٝبع ألنو بالياء؛
َ   ِ }و أ و ص اين   السابع: ا٤بثاؿ  ْ ْ  ُ د م ت   َ  م ا  َ    َ   ِ و الز ك اة    ِ      ِ ب الص بلة     ََ  {:  َ  }م ا [.ٖٔ ]مرًن: َ  ًّ  ح ي ا { ُ  ُ   د م ت   ْ  وتاء ناقص، فعل ُ 

َ  ًّ   }ح ي ا {: و الضم، على مبِب رفع، ٧بل ُب كاف، اسم ا٤بتكلم:  الفتحة. النصب وعبلمة نصوب،م داـ، خرب  
ْ   ً بػ ر دا   ُ   ِ ك وين    َ  ُ ن ار    َ ي ا    ُ ْ َ }قػ ل ن ا الثامن: ا٤بثاؿ َ    ً و س بلما    َ  َ  إ بػ ر اى يم {  ََ  ع ل ى َ    ِ {: [.ٜٙ ]األنبياء:  ِ ْ  َ  ُ   ِ  }ك وين   ناقص، فعل  

ْ  ً   }بػ ر دا {: و ا٤بخاطبة، ياء فهي النار، إىل تعود وىي ا٤بتكلم، ضمّب وىو الياء، واالسم:  منصوب. كاف، خرب   َ 
َ  }ف م ا التاسع: ا٤بثاؿ ْ  د ع و اى م {   ِّْ  َ تػ ل ك    َ َ  ز ال ت  َ   ُ  َ  ْ َ  }ف م ا [.٘ٔ ]األنبياء: َ  {: و ناقص، فعل  َ َ    ز ال ت{:  َ  َ   }تػ ل ك   ِّْ    

ْ   }د ع و اى م {: و مبِب، إشارة اسم ألنو رفع؛ ٧بل ُب زاؿ، اسم  ُ  َ  ْ  َ  ا٤بقدرة، الفتحة نصبو وعبلمة منصوب، زاؿ، خرب  

 إليو. مضاؼ وىم: مضاؼ، وىو
َ َ   َ }و ك اف   العاشر: ا٤بثاؿ د     ْ  ُ ع ه  ً  م س ؤ وال {  ِ و       الل   َ    ُ  ْ َ   }و ك اف {: [.٘ٔ ]األحزاب: َ    َ َ ُ   }ع ه د {: و ناقص، فعل    ْ  َ  اسم  

ً   }م س ؤ وال {: و إليو، مضاؼ      ِ   }الل و {: و مرفوع، كاف،   ُ  ْ  منصوب. كاف، خرب  َ 
َ  ُ   ْ }ك ان وا   عشر: ا٢بادي ا٤بثاؿ ْ  َ يػ تػ ن اى و ف    َ ال      َ َ  ٍ م نك ر   َ  ع ن   َ َ  َ  َ  يػ ف ع ل وف { َ  ُ   ْ ك ان وا   َ  م ا  َ ِْ  َ ل ب ئ س    َ  َُ   ُ فػ ع ل وه    ُّ    َُ  ْ  [.ٜٚ ]ا٤بائدة:  َ 

َ   يػ تػ ن اى و ف {:   َ }ال   و كانوا، ُب ا١بماعة واو وا٠بها: ناقص، فعل َ  ُ  ْ   ك ان وا {:}  ْ  َ  ىنا فأخرب فعلية، ٝبلة وىي كاف، خرب   َ َ  َ 
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 كما ٝبلة شبو يكوف وقد فعلية، أو ا٠بية ٝبلة يكوف أو مفرد يكوف قد ا٣برب أف وسبق فعلية، ٔبملة كاف عن

ً   أيض ا، وكذلك قبل، من وضحنا َ  ُ  ْ   }ك ان وا {:    َ   }يػ ف ع ل وف {: و كانوا، ُب ا١بماعة واو وا٠بها: ناقص، فعل     َُ  ْ  خرب   َ 

 الفعل من وا١بملة الفاعل، ا١بماعة وواو ا٣بمسة، األفعاؿ من ألنو النوف؛ ثبوت رفعو وعبلمة مرفوع، كاف،

 رفع. ٧بل ُب كاف، خرب والفاعل:
َ َ   َ }و ك اف   عشر: الثاين ا٤بثاؿ ُ  ُ ع ر ش و      ْ َ  ِ  ال م اء {  ََ  ع ل ى َ  َ   }و ك اف {: [.ٚ ]ىود:  ْ    َ َ ُ ُ   }ع ر ش و {: و ناسخ، ناقص فعل    ْ  َ   

َ  ِ   ال م اء {:   ََ  }ع ل ى و إليو، مضاؼ وا٥باء: كاف، اسم       ً مستقر ا عرشو كاف أي احملذوؼ، با٣برب متعلق و٦برور، جار  ْ 

 ا٤باء. على     ً كائن ا أو
  عشر: الثالث ا٤بثاؿ

 ولكن ودي أخلصت
 

 عدوي. صديقي أمسى 
 

 ىنا االسم ألف ا٤بقدرة؛ الضمة رفعو وعبلمة مرفوع، أمسى، اسم وصديقي: ناسخ، ناقص فعل أمسى:

 ا٤بقدرة. الفتحة نصبو وعبلمة منصوب، أمسى، خرب وعدوي: ا٤بتكلم، ياء إيل مضاؼ
 وأخواهتا: إف باب إىل ننتقل
{ ُ  ذ و َ  ِ  ٌ ع ز يز        َ الل و    ِ    }إ ف   األوؿ: ا٤بثاؿ َ  ٍ  ان ت ق اـ   و إف، اسم      َ   }الل و {: و ناسخ، حرؼ  ِ     }إ ف {: [.ٚٗ ]إبراىيم:   ِْ 

َ  ِ }ع ز   ٌ   يز {:  ُ    }ذ و{: و الضمة، رفعو وعبلمة مرفوع، إف، خرب   ، خرب   ٍ  ثاف   من ألنو الواو؛ رفعو وعبلمة مرفوع،   

 كاف وإف النكرة، تنعت أف يصعب ولكن نكرة، تكوف أف وٲبن يتعدد، قد فا٣برب ا٣بمسة. أو الستة األ٠باء

   ً  خرب ا. أنو اآلية معُب ُب يظهر والذي    ً  ٩بكن ا،
ِ    }و ل ك ن   الثاين: ا٤بثاؿ ثػ ر ى م     ََ  َ ُ  ْ أ ك   َ  ْ َ  ٯب  ه ل وف { َ    ُ َ ِ     }و ل ك ن {: [.ٔٔٔ ]األنعاـ: َ ْ  و إف، أخوات من ناسخ حرؼ   ََ 

ثػ ر ى م {: ْ   }أ ك   ُ َ  َ  ْ َ   }ٯب  ه ل وف {: و إليو، مضاؼ وىم: منصوب، لكن، اسم  َ    ُ َ ْ َ  النوف، ثبوت رفعو وعبلمة مرفوع، فعل،  

 رفع. ٧بل ُب لكن خرب، ٯبهلوف: وا١بملة فاعل، والواو:
     ظن . إىل ننتقل
َ  َ }و و ج د ؾ   األوؿ: ا٤بثاؿ  َ  َ َ َ  فػ ه د ى َ     ض اال      َ َ  َ و و ج د ؾ   (ٚ)  َ   َ {  َ ِ  ً ع ائ بل   َ َ  ْ  َ ف أ غ ُب  {: [.ٛ ،ٚ ]الضحى:  ََ  َ   }و و ج د ؾ   َ  َ  َ َ   

 أوؿ، مفعوؿ والكاؼ: وجل، عز اهلل إىل يعود ىو، تقديره مستَب ضمّب والفاعل:     ظن ، أخوات من ناسخ فعل
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َ      }ض اال {: و نصب، ٧بل ُب ، مفعوؿ   ِ  ثاف  َ  َ }و و ج د ؾ   و حة،الفت نصبو وعبلمة منصوب،     َ  َ َ {: َ  ِ  ً ع ائ بل     ْ  َ  ف أ غ ُب   كإعراب  ََ 

 السابقة. اآلية
  الثاين: ا٤بثاؿ

 لرائشيو األزًن وقدمت
 

.    ً كذب ا قو٥با وأمسى       ً وميبل 
 

 األوؿ، ا٤بفعوؿ وقو٥با: ىو، تقديره مستَب ضمّب والفاعل: ظن، أخوات من ناسخ، فعل وأمسى:

. مفعوؿ     ً  وكذب ا: إليو، مضاؼ وا٥باء: ِ  ثاف     
ُ  ْ }و ٙب  س بػ ه م   الثالث: ؿا٤بثا  ُ  َ ْ َ  َ َ   ً   أ يػ ق اظا {:   ْ   }و ٙب  س بػ ه م {: [.ٛٔ ]يوسف:  َ ْ   ُ  ُ  َ ْ َ  َ  والفاعل: ناسخ، ناقص فعل  

َ   ً   }أ يػ ق اظا {: و األوؿ، ا٤بفعوؿ وىم: ٧بمد، يا أنت ٙبسبهم أي أنت، تقديره مستَب . مفعوؿ   َ ْ  ِ  ثاف     
َ  َُ   }و ج ع ل وا الرابع: ا٤بثاؿ  َ َ  َ ال م بلئ ك ة      ِ  َ ِ   َ ال ذ ين    ْ  ْ َ ِ الر ٞب  ن    ِ َ  ُ ع ب اد   ُ  ْ ى م       َ  َُ     }و ج ع ل وا{: [.ٜٔ ]الزخرؼ:  ِ َ  ً  إ ن اثا {       َ  قلب فعل  

َ َ   }ال م بلئ ك ة {: و للمشركْب، العائدة ا١بماعة واو والفاعل: االعتقاد، ٗبعُب ألنو ظن؛ أخوات من  ِ  َ  و أوؿ، مفعوؿ   ْ 
ِ   َ }ال ذ ين   ِ   الر ٞب  ن {:  ِ َ  ُ ع ب اد   ُ  ْ ى م        َ ْ . مفعوؿ   ِ َ  ً   }إ ن اثا {: و نعت،      ِ  ثاف     

 ألننا األخّب. الباب نقوؿ: ا٤برفوعة، األ٠باء أبواب من -األخّب وىو– السابع والباب األزىرية إىل نعود

 الفاعل، ونائب الفاعل، وىي قبل، من خالد الشيخ ذكرىا وقد سبعة، ا٤برفوعة األ٠باء أف ذلك قبل ذكرنا

 بالتوابع ا٤براد ما التوابع، على وٯبمعونو للمرفوع، والتابع وأخواهتا، إف وخرب وأخواهتا، كاف واسم وا٣برب، وا٤ببتدأ،

 ىذه إال هبا خاص إعرايب ٕبكم مستقلة النحو أبواب وكل االستقبلؿ، ضد والتقليد التبعية معُب فيو النحو؟ ُب

ً  دائم ا الرفع، العرب؟ عند حكمو ما الفاعل، ننظر التوابع،  حكمو بو وا٤بفعوؿ وا٣برب، ا٤ببتدأ وكذلك مرفوع،    

ً  دائم ا النصب، العرب عند رايباإلع  لو وا٢باؿ معْب، حكم ٥با وىكذا، ا١بر، حكمو إليو وا٤بضاؼ منصوب،    

ً  دائم ا ا٢باؿ ألف التوابع؛ ُب يدخل ما إذف خاص، تابع؟ أو خاص حكم  فليس التوابع ىذه أما النصب، حكمو    

 حكم ٥با ليس لكن إعرايب، محك ٥با يكوف أف بد ال إعرايب. حكم ٥با ليس نقوؿ: ما خاص، إعرايب حكم ٥با

: حكمها؟ ما هبا، خاص إعرايب   أربعة: التوابع التوابع؟ ىي ما    ً أوال 
 النعت. األوؿ:
 العطف. الثاين:
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 التوكيد. الثالث:
 البدؿ. الرابع:

 إف ا٤بتبوع، حكم مثل يكوف اإلعرايب حكمها وإ٭با خاص، إعرايب حكم ٥با ليس اإلعرايب؟ حكمها ما

 فهي ا١بر أو كذلك، فهي النصب حكمو ا٤بتبوع كاف وإف الرفع، حكمها فهي الرفع، حكمو ا٤بتبوع كاف

؛ على نتكلم لن كنا وإف كذلك، فهي ا١بـز أو كذلك،  واأل٠باء األ٠باء، من للمرفوعات ىنا الباب ألف ا١بـز

، يدخلها ال  األفعاؿ. بعض على تدخل قد التوابع أف مع ا١بـز
. جاءين مثاؿ: ٌ  طالب   وفاعل. بو، وؿومفع فعل،    

، جاءين ا١بملة، بعد ستكوف الصفة ىذه    ً طبع ا ما، بصفة تصفو أو تنعتو أف أردت وإف ٌ  طالب   فأردت    

 باالجتهاد. تصفو أف
ٌ  ٦بتهد .     ٌ طالب   جاءين مثاؿ:      
ٌ  فمجتهد : فضلة، تسمى ا١بملة، بناء خارج فهذه . أكرمت قلت: لو لكن نعت،       ٌ  طالب   اكتملت    

 باالجتهاد. وصفناه لو بو، ومفعوؿ وفاعل فعل اكتملت، اكتملت؟ ما أو ا١بملة
      ً  ٦بتهد ا.     ً طالب ا أكرمت مثاؿ:

ٌ  ٦بتهد ، قليل قبل ً   ٦بتهد ا. واآلف         
. على سلمت مثاؿ: ٍ  طالب   باالجتهاد. وصفناه ولو و٦برور، جار طالب: وعلى وفاعل، فعل سلمت:    
ٍ  ٦بتهد .     ٍ طالب   على سلمت مثاؿ:     

 والنعت نعت، ىنا ألهنا با١بر؛ ومرة بالنصب، ومرة بالرفع، جاءت مرة لكن واحدة، كلمة فمجتهد

    ً  وجر ا.     ً ونصب ا   ً  رفع ا اإلعراب ُب قبلها ما تتبع والتوابع التوابع، من
 التوابع. معُب ىذا

 والبدؿ. والتوكيد والعطف النعت    ً حصر ا ىي العربية اللغة ُب التوابع إذف:
 توابع؟. ٠بيت ٤با س:
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    ً وجر ا     ً ونصب ا   ً  رفع ا اإلعراب ُب متبوعها تتبع لكنها و هبا، ستقلم خاص إعرايب ٕبكم ٚبتص ال ألهنا جػ:

    ً   وجزم ا.
ا سنبدأ ً  واحد  ا     ً  واحد   بالنعت. نبدأ خالد، الشيخ بدأ كما    
 النعت. األوؿ:

 *** ا٤بًب ***
 لنعت، ا فاألول والبدل، والتوكيد والعطف النعت بو والمراد المرفوع، تابع باب السابع: الباب

 ونحو العالُم، زيدٌ  جاءني نحو لو المخصص أو لمتبوعو الموضح بالقوة، أو بالفعل المشتق التابع وىو

  الدمشقي. زيدٌ  جاءني
 *** الشرح ***

 ىذه لو: المخصص أو لمتبوعو الموضح بالقوة، أو بالفعل المشتق التابع وىو النعت، قولو:

  أجزاء: ثبلثة فيو فالتعريف النعت، تعريف
 التابع. ىو األوؿ: ا١بزء
 بالقوة. أو بالفعل ا٤بشتق الثاين: ا١بزء
 لو. ا٤بخصص أو ٤بتبوعو ا٤بوضح الثالث: ا١بزء

 ىو قبل من عرفنا كما فالتابع    ً   تابع ا، ُ    ت سمى التوابع فكل التوابع، كل يشمل فهذا التابع: ىو وقولو:

 بو. خاص إعراب لو ليس إعرابو، ُب ا٤بتبوع يتبع الذي
 يكوف إ٭با النعت االشتقاؽ، وىو التوابع، بقية عن النعت بو صٱبت ما أبرز ىنا المشتق: وقولو:

 با٤بشتقات. تكوف ما با١بوامد، تكوف التوابع وبقية با٤بشتق،
 ا٤بشتق؟. معُب ما س:
  نوعاف: العربية اللغة ُب األ٠باء ألف الفعل؛ من مشتق ماذا؟ من مشقوؽ ا٤بشقوؽ، ٗبعُب ا٤بشتق جػ:

 منو. ا٤بشقوؽ الفعل ىذا ٗبعُب      ٍ حينئذ   فهي أفعا٥با، من أخذت أي ا.أفعا٥ب من شقت قد أ٠باء األوؿ:
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 فعل. ٥با ليس ألهنا إما أفعا٥با. من تشق مل أ٠باء الثاين:
 ذلك. و٫بو وأرض، ا١بدار، مثاؿ:

 الفعل. ٗبعُب تكوف ال تستعملها عندما أي الفعل، ٗبعُب ليست أهنا أو
 ٗبعناه. يقـو و فعلو، من ا٤بأخوذ االسم ىو ا٤بشتق فاالسم إذف:
  أباه. ا٤بكـر    ٌ ٧بمد   جاءين مثاؿ:
، أكـر الفعل من مأخوذ اسم، ىذا فا٤بكـر  وا٤بكـر أباه، يكـر الذي    ٌ ٧بمد   جاءين ٗبعناه، وىو يكـر

 الفعل. من مشقوؽ أي مشتق، نسميو
 ا٤بفتوح. الكتاب ىذا مثاؿ:
 يكتب؟ كتب ٗبعُب ىنا ىل لكن يكتب، كتب من مأخوذ والكتاب:    ً   مشتق ا، ليس إشارة اسم ىذا:

 فتح. الذي الكتاب ىذا أي مشتق، وا٤بفتوح: فعلو، ٗبعُب ليس ألنو مشتق؛ ليس جامد ىنا ال،
 با٤بشتق. إال يكوف ال النعت و ٗبعناه، ويقـو فعلو من أخذ الذي أي ا٤بشتق. فقولنا:
. أو حقيقة قو٥بم: ىو بالقوة؟. أو بالفعل أو بالفعل قولو: معُب ما بالقوة: أو بالفعل قولو:       ً تأويبل 

 حقيقة. ا٤بشتق أي بالفعل ا٤بشتق
، الضارب، القائم، مثاؿ:  ا٤بضروب. ا٤بفتوح، ا٤بكـر
 أفعا٥با. من مأخوذة أفعا٥با، ٗبعُب ألهنا حقيقة؛ مشتقة أ٠باء ىذه
 ا٤بشتق، معُب ا١بملة ىذه ُب منها ا٤براد ا٤بعُب لكن مشتقة، أ٠باء ليست ىي بالتأويل، أي بالقوة وأو

 ا٤بنسوبة. األ٠باء مثل:
، فعل جاء: الدمشقي.    ٌ زيد   جاءين مثاؿ: ٍ  ماض  ٌ  وزيد :     فعل، من مشقوقة ليست والدمشقي: فاعل،    

 دمشق، إىل ا٤بنسوب ٗبعُب ولكنو    ً   مشتق ا، ليس والدمشقي ا٤بكي، وىكذا دمشق، إىل ا٤بنسوب وىي اسم، فهي

 با٤بشتق، يؤوؿ ألنو بالتأويل. مشتق أو بالقوة، مشتق ىذا الدمشقي: فنقوؿ: دمشق، ىذا دمشق إىل وا٤بنسوب

 ا٤بشتق. معُب معناه
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 إما النعت يذكر النعت؟ يذكر ٤باذا النعت، فائدة ىذه لو: ا٤بخصص أو ٤بتبوعو ا٤بوضح قولو:

 ويعرؼ. ويتبْب فيتحدد وتوضحو، الشيء تبْب أي والتوضيح للتخصيص، وإما للتوضيح،
ٌ  زيد . جاءين مثاؿ:    
 زيد فيو    ِ ثاف   بيت ُب ٍب زيد،   َ ٠بي   فهذا شاع، األعبلـ وقلة شخاصاأل كثرة بسبب لكنو علم،     ٌ فزبد  

ٌ  زيد . جاءين قولت: فإذا كثّبوف، بزيد فا٤بسموف آخر،  من زيد أعِب رٗبا زيد؟ من االحتماؿ، إليو يتطرؽ قد    ٌ زيد     

    ٌ زيد   جاءين أو ا١بزار،    ٌ زيد   جاءين أو عامل،ال    ٌ زيد   جاءين فنقوؿ: نوضحو، أف فنريد اهلل، عبد من الزيد وأنتم خالد،

 وضوح ففيو معرفة، والعلم علم، ألنو وضوح؛ فيو ىو واضح؟ غّب قبلها ما ألف النعوت؟ ىذه تذكر ٤باذا ا٤بكي.

 بالنعت      ٍ حينئذ   تأٌب فأنت بزيد، يسمى شخص من أكثر ىناؾ بأف االحتماؿ يصيبو قد الوضح ىذا لكن كثّب،

 فائدة إف قلنا: بالنعت، االحتماؿ فتزيل آخر، شخص يريد واآلخر شخص، تريد أنت االحتماؿ، ىذا لتدفع

 ا٤براد ما والتخصيص، قبل، من عليو فتكلمنا التوضيح أما والتخصيص. التوضيح التعريف ُب ا٤بذكورة النعت

 فيتعْب راد،ا٤ب تبْب أف التوضيح التوضيح، غّب فالتخصيص ٫بوية، أبواب عدة ُب يأٌب مصطلح ىذا بالتخصيص؟

 النكرة. مع يكوف فأنو التخصيص أما ويتبْب، ويتحدد
ٌ  رجل . جاءين مثاؿ:    
 دمشقي.    ٌ رجل   جاءين أو     ٌ فاضل      ٌ رجل   جاءين قلت: ٍب وفاعل، بو، ومفعوؿ فعل، اآلف، اكتملت ا١بملة

 ءين،جا الذي من تعرؼ فما ٙبدد، وما تعْب، ما فبلف، بن فبلف الرجاؿ؟ من رجل أي الرجل، ىذا تعْب ما

ٌ  فاضل ،    ٌ رجل   جاءين أقوؿ:  ما تعرفو، ما جاءين؟ الذي بعينو الشخص ىذا تعرؼ ىل دمشقي.    ٌ رجل   جاءين أو    

ٌ  فاضل ، قويل: فائدة  ما للتخصيص، ولكن وٙبدد، تعْب ما أي عندؾ، توضح ما للتوضيح، ليس دمشقي؟. أو    

 ا١بنس. ُب شائع اسم النكرة يقوؿ: اسعة،و  دائرة فالتنكّب إزالتها، ال التنكّب دائرة تضييق أي التخصيص؟ معُب

 بالنكرة. يسمى أف ٲبكن كثّبوف وىم ا١بنس، أفراد من فرد أي ا١بنس، كل
 رجل. مثاؿ:
 جاءين قلت: إذا لكن   ً  جد ا، كثّبوف اهلل شاء ما وىم رجل، يسمى الرجولة بصفة يتصف إنساف فأي

 ٧بمد جاءين أو العامل، ٧بمد جاءين أو اهلل، عبد بن ٧بمد جاءين أريده، الذي ىذا ٧بمد من تعرؼ وأنت ٧بمد.
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 أـ زالت، حٌب ضاقت د.٧بم قلت: عندما ضاقت التنكّب دائرة لكن الدائرة، ُب داخل رجل فمحمد أخوؾ،

 ىذا يسمى بالتحديد، بالتعيْب، زالت زالت، حٌب ضاقت كثّبين؟  ُ   أ ناس ٙبتوي زالت ما لكن ضاقت أهنا

 رجل جاءين قلت: إذا لكن     ً  واحد ا،    ً ٧بدد ا     ً معين ا ا٤براد يكوف ٕبيث التنكّب دائرة إزالة ا٤بعرفة ا٤بعرفة، التعريف

 الدمشقيوف الرجاؿ ألف زالت؛ ما لكن الدمشقيْب، غّب لرجاؿا عنها خرج ضاقت، التنكّب دائرة دمشقي.

 فيها وىي الضيقة، الدائرة ىذه ضمن دمشقي رجل أنو تعرؼ لكن جاءين، دمشقي أي تعرؼ مل فأنت كثّبوف،

 ىو ىذا أزيلت فإذا إزالتها، ال التنكّب دائرة تضييق ىو فالتخصيص ٚبصيص، يسمى ىذا كثّبوف، رجاؿ

 التعريف.
 التوضيح ا٤بعرفة نعت ففائدة ا٤بعرفة أما التخصيص، يسمى النكّب، دائرة تضييق النكرة عتن ففائدة

 والتبيْب.
 *** ا٤بًب ***

 نحو النكرات، في االشتراك تقليل وبالتخصيص المعارف، في االحتمال رفع باإليضاح والمراد

 عرفٍج. بقاعٍ  ومررت فاضٌل، رجلٌ  جاءني
 *** الشرح ***

 خالد. الشيخ اآلف ذكره قليل، قبل شرحناه الذي ىذا
 والياء: اإلعراب، من لو ٧بل ال حرؼ الوقاية، نوف والنوف: فعل، جاء: فاضٌل: رجلٌ  جاءني قولو:

ٌ  وجل : بو، مفعوؿ ٌ  وفاضل : فاعل،     نعت.     
: فاعل، والتاء: فعل، مررت: عرفٍج: بقاعٍ  مررت قولو: ٍ  وبقاع  : حرؼ، الباء:      ٍ  وقاع   أي ٦برور، اسم    

 ا٤بشتقات؟ من عرفج كلمة خشن، بأنو موصوؼ منعوت وعرفج: وانتهينا، وفاعل فعل اآلف، ا١بملة انتهت

 والعرفج التفضيل، واسم ا٤بشبهة، والصفة ا٤بفعوؿ، واسم الفاعل، اسم معروفة، ا٤بشتقات ا٤بشتقات، من ليست

 ىو فالعرفج الرباري، ٲبؤل العرفج اهلل شاء ما اآلف الربيع، ُب ويزىر يكرب الرب، ُب اآلف موجود نبات األساس ُب

 خشن، يريد عرفج، ىذا عرفج، يكوف خشن مكاف كل فلهذا ا٣بشنة، األماكن ُب يكوف ما أكثر لكن نبات،
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 خشن من مأخوذ خشن ا٣بشن، معُب بو أرادوا عندما لكن جامد، جامد؟ وال مشتق نبت، ىو األصل ُب لكن

؟ أو حقيقة بالفعل؟ أو بالقوة مشتق ىذا عرفج. فقولنا: إذف ٱبشن، ،      ً تأويبل   تعرفوف أرنب، أف صح فلهذا      ً تأويبل 

 على تطلق الٍب فاأل٠باء جامدة، ىذه الذوات أ٠باء وكل ذات، اسم اسم، ىذا جامد، جامد؟ وال مشتق أرنب،

 .جامدة أ٠باء كلها ىذه ذوات
 ذلك. و٫بو وكرسي، فعل، بو تريد ما ذات، بو تريد كتاب قلم، مثاؿ:
، برجل مررت قلنا: فإذا جامد، ىذا أرنب أرنب، لكن ٍ  أرنب  .    ٌ رجل   ىذا أو     ٌ  أرنب   فعند جباف، تريد؟ ما    

 وأرنب مشتق، ىذا جباف جباف، برجل أنو ا٤بهم ا١بباف، عن بو يكنوف السريع، عن باألرنب يكنوف ما العرب

، برجل مررت األسلوب، ىذا ُب لكن ،جامد ٍ  أرنب   بالقوة. الشيخ: يقوؿ كما أو بالتأويل، مشتق يكوف    
 *** ا٤بًب ***

 وسببي. حقيقي، قسمان: النعت ثم
 *** الشرح ***

 وىذه سبيب، نعت وإما حقيقي، نعت إما فالنعت النعت، باب الباب، ىذا ُب ما أىم من وىذا

 ٫بوية. اصطبلحات
 فالنعت خالد، الشيخ يقولو ٩با بكثّب أسهل ا٤بسألة ألف خالد؛ الشيخ كبلـ نقرأ أف قبل نشرح دعونا

ً  فدائم ا أفعا٥با. من ا٤بشتقة باأل٠باء إال يكوف ال النعت إف قبل: من قلنا وقد حقيقي، وإما سبيب إما  ُب يكوف     
ً  ئم ادا فالنعت الفعل، من وا٤بشتق با٤بشتق، إال يكوف ال ألنو ٗبعُب؛ النعت أف بالك  فأنت الفعل، ٗبعُب يكوف  

ٌ  قائم . رجل ىذا أو قائم، برجل مررت تقوؿ: كأنت ا٢بقيقي: فالنعت الفعل، معاملة تعاملو  فعل، مررت:    

 إال يصرؼ ال ألنو حقيقي؛ نعت ىذا تقوؿ: للرجل، ٤باذا؟ نعت نعت، وقائم: و٦برور، جار، وبرجل: وفاعل،

: قلنا لو لكن لرجل، كاملة تبعية تابع نعت فهو آخر. شيء إىل ينصرؼ ال قبلو، ٤با إال يصرؼ ال لرجل،     ً مثبل 

: و٦برور، جار برجل: النحوية، الصناعة حيث من أبوه.     ٍ قائم       ٍ برجل   مررت ٍ  وقائم   حيث من ىذا لرجل، نعت     

 لو،قب ما تنازعو قائم. فقولنا: إذف لؤلب، ىذا ألبيو؟ أـ للرجل ىنا القياـ ا٤بعُب حيث من لكن النحوية، الصناعة

 شك وال بيننا، يربط أمر أي سبب. وبينك بيِب تقوؿ: الرابط، ىو السبب سبيب، نعت يسموه فهذا بعده. وما



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 سبب، الرجل وبْب بينو واألب لؤلب، نعت ا٤بعُب ُب النعت ألف سبب. تقوؿ: عبلقة، بينهما واألب الرجل أف

 سبيب. نعت يسمونو
 صفة كرٲبة؟ إعراب ما كرٲبة. قبيلة قريش قلنا: إذا لكن ،خرب وقبيلة: مبتدأ، قريش: قبيلة. قريش مثاؿ:

     ً  سببي ا. نعت صار أحساهبا، كرٲبة قبيلة قريش طيب حقيقي، نعت ىذا سبيب؟ أو حقيقي نعت نعت، أو
 حقيقي. نعت وصادؽ: خرب، وإنساف: مبتدأ، ا٤بسلم: صادؽ. إنساف ا٤بسلم مثاؿ:
 قبلو، ٤با نعت النحوية الصناعة ُب ألنو     ً  سببي ا؛    ً نعت ا ناى صار صادؽ: إٲبانو. صادؽ إنساف ا٤بسلم مثاؿ:

 بعده. ٤با نعت ا٤بعُب وُب
 حقيقي. نعت وطاىرة: خرب، وامرأة: مبتدأ، ا٤بسلمة: طاىرة. امرأة ا٤بسلمة مثاؿ:
 سبيب. نعت صار طاىر: قلبها. طاىر امرأة ا٤بسلمة مثاؿ:

 ي.ا٢بقيق والنعت السبيب النعت بْب قوية عبلقة ىناؾ أي
 ا٢بقيقي. والنعت السبيب النعت ىذا

 ىو ا٢بقيقي النعت    ً  شيئ ا، يتنازعو ال ألنو فيو؛ مشكلة فبل ا٢بقيقي النعت أما النحوية، وأحكامهما

 ُب شيء، كل ُب قبلو ٤با كاملة تبعية     ٌ تابع   ىو فلهذا عليو، إشكاؿ ُب ما ا٤بعُب، وُب اللفظ، ُب قبلو ما يدفع
 والتنكّب. التعريف وُب ا،   ً وجر       ً ونصب ا   ً  رفع ا اإلعراب

،     ٍ برجل   مررت مثاؿ: ٍ  كرًن  .       ِ بالرجل   مررت    ِ  الكرًن       
 والتأنيث. التذكّب وُب

،     ٍ برجل   مررت مثاؿ: ٍ  كرًن   كرٲبة. بامرأة مررت   
 وا١بمع. والتثنية اإلفراد وُب

 كراـ. وبرجاؿ كرٲبْب، برجلْب ومررت كرًن،     ٍ برجل   مررت مثاؿ:
، أربع اآلف؟ ذكرهتا الٍب ا٤بعاين كم شيء، كل ُب يدفع ، وعشر     ً إٝباال   وا١بر، والنصب، الرفع،      ً تفصيبل 

، ثبلث ىذه  التذكّب ٍب واحدة، جهة وىو شيئاف، والتنكّب والتعريف اإلعراب، يعِب     ً إٝباال   وواحدة      ً تفصيبل 

 معاين، أربعة أو جهات أربع اإلٝباؿ من فهو واحدة، جهة وا١بمع، والتثنية اإلفراد ٍب واحدة، جهة والتأنيث



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٕٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 كل قلت: شئت وإف العشرة، كل ُب قبلو ٤با كاملة تبعية تابع ا٢بقيقي النعت عشرة، التفصيل حيث ومن

  األربعة.
 قبلو. ٤با نعت يقولوف: النحويوف اللفظية، الناحية من يطلبو قبلو ما أمراف: يتنازعو السبيب النعت أما

 وأصلحوا األحكاـ، بعض بعده ما وأعطوا األحكاـ، بعض قبلو ما أعطوا فلهذا بعده، ٤با تابع ا٤بعُب حيث ومن

 اتفقنا ىذا توابع، تسمى فلهذا قبلو، ما يتبع أف بد ال اإلعراب ُب اإلعراب، ُب قبلو ما يتبع فهو بينهما، بذلك

 التوابع فكل باإلعراب، بلهاق ما تتبع وإ٭با هبا، مستقل خاص إعرايب حكم ٥با ليس ألهنا توابع ٠بيت عليو،

 فهذه نكّب،والت التعريف وُب اإلعراب، ُب قبلها ما تتبع فهي    ً   تابع ا، ٠بيت ولذا اإلعراب، ُب قبلها ما تتبع ىكذا،

 الفعل، معاملة      ٍ حينئذ   السبيب النعت يعامل ىذه األخرى ا٣بمسة ٟبسة، ا٤بعاين؟ من    َ بقي   كم عشرة، من ٟبسة

 ٬برج ذلك طبقنا فإذا الفعل، معاملة يعامل ىو العشرة معاين كل ُب والسبيب ا٢بقيقي النعت كل ا٢بقيقة ُب وىو

 معاملة يعامل ذلك سوى ما وُب قبلو، ما يتبع والتنكّب والتعريف اإلعراب ُب فهو التفصيلية، النتيجة هبذه

 الفعل.
 أبوه. قاـ أي أبوه.     ٍ قائم       ٍ برجل   مررت مثاؿ:
: الفعل، معاملة تعامل قامت، ٗبعُب ألهنا     ٍ   قائمة ؟. قلت: اذا٤ب أمو.      ٍ قائمة       ٍ برجل   مررت مثاؿ: ٍ  فرجل   ىذا    

 نكرة،    ٍ رجل   والتنكّب؟ التعريف وُب قبلو، الذي بعده؟ الذي أو قبلو الذي اإلعراب ُب تبع ٦برور،      ٍ  وقائمة : ٦برور،

 قبلو. ما والتنكّب؟ التعريف ُب تبع ما معرفة، وأمو نكرة، وقائمة
 الثاني: القسم

 وأصحابو آلو وعلى ٧بمد نبينا على والسبلـ والصبلة العا٤بْب، رب هلل وا٢بمد الرحيم، الرٞبن اهلل بسم

 أٝبعْب.
 بعد،. أما
  نوعاف: النعت أف قبل من ذكرنا فقد

  ا٢بقيقي. النعت األوؿ: النوع
ٌ  ٦بتهد ،     ٌ طالب   جاءين مثاؿ: ٌ  كرًن ،     ٌ طالب   جاءين     ٌ  فاضل .    ٌ رجل   جاءين        



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٜٕ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 كاملة. تبعية قبلو ما يتبع أي وا٤بعُب، اللفظ ُب قبلو ما يتبع وألن    ً   حقيق ا؛   َ ٠بي  
  السبيب. النعت الثاين: النوع
 أبوىا.    ٌ كرًن   امرأة جاءتِب أبوه،    ٌ كرًن      ٌ رجل   جاءين مثاؿ:
 وما قبلو ما يتنازعو السبيب النعت أف أي ا٤بعُب، ُب بعده ما ويتبع فقط، اللفظ ُب قبلو ما يتبع وىو

 بعده.
 أف وىي الصبلة، قبل إليها أشرنا الٍب النتيجة لنا ٱبرج السبيب والنعت ا٢بقيقي النعت على كذل وتطبيق

 وضده التعريف وُب وا١بر، والنصب الرفع أي اإلعراب، ُب كلها، العشرة األمور ُب متبوعو يتبع ا٢بقيقي النعت

 والتثنية اإلفراد أي– وضده إلفرادا وُب ،-والتأنيث التذكّب أي– وضده التذكّب وُب ،-والتنكّب التعريف أي-

 .-وا١بمع
 اللفظ، ُب يتبعو فقط، أمور ٟبسة ُب قبلو ما يتبع أنو إىل يؤدي عليو ذلك تطبيق فأف السبيب النعت أما

 أي– التعريف ُب ويتبعو ،-وا١بر والنصب الرفع– اإلعراب ُب يتبعو أمور: ٟبسة ُب يتبعو اللفظية، األمور ُب

 الفعل معاملة يعامل وا١بمع، والتثنية واإلفراد والتأنيث، التذكّب وىو الباقية ا٣بمسة واألمور ،-والتنكّب التعريف

ٍ  حينئذ ،  بعده. ما يتبع قلنا: ما     
 سريعة. أمثلة ُب ذلك كل نطبق اآلف
 واضح. فأمره ا٢بقيقي، النعت ُب أما

 كراـ رجاؿ وجاءين ٲبتاف،كر  وامرأتاف كرٲباف رجبلف وجاءين كرٲبة، وامرأة كرًن    ٌ رجل   جاءين مثاؿ:

 كرٲبات. أو كراـ ونساء
 التعريف. وُب التنكّب، ُب ىذا

    ٌ ٧بمد   وجاءين الكرٲبتاف، وا٥بنداف الكرٲباف، احملمداف وجاءين الكرٲبة، وىند الكرًن    ٌ ٧بمد   جاءين مثاؿ:

 الكرٲبات. أو الكراـ وا٥بندات الكراـ،
 توقف. إىل ٙبتاج ال واضحة وأمثلتو شيء، كل ُب قبلو عما ا٢بقيقي النعت ىذا

 السبيب. والنعت



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٓٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

  أمو. كرٲبة    ٌ رجل   جاءين و أبوه،    ٌ كرًن      ٌ رجل   جاءين مثاؿ:
 اإلعراب ُب قبلو ما يتبع أنو ذلك معُب ا٤بعُب، ُب بعده وما اللفظ، ُب قبلو ما يتبع كرًن، فالنعت

    ٌ رجل   وجاءين أبوه، كـر مثل أبوه.    ٌ كرًن      ٌ رجل   جاءين فنقوؿ: الفعل، معاملة يعامل الباقية ا٣بمسة وُب والتعريف،

 ما يتبع والتعريف اإلعراب ُب أما الباقية، ا٣بمسة الفعل معاملة فيعامل أمو، كرمت    ٌ رجل   جاءين مثل أمو، كرٲبة

 قبلو.
ٌ  كرًن ،    ٌ رجل   جاءين مثاؿ:  كرٲبة.    ٌ رجل   جاءين أو   

ً  أيض ا يتبع والتنكّب التعريف وُب  قبلو. ما   
 قبلو، ما يتبع فهنا بعده، معرفة، وأبوه: قبلو، نكرة، ورجل: النعت، كرًن: أبوه. كرًن    ٌ رجل   جاءين مثاؿ:

 ننكر. إذف
 امرأة. نأخذ رجل، ىذا

  أمها. كرٲبة امرأة وجاءتِب أبوىا، كرًن امرأة جاءتِب مثاؿ:
 التعريف. نأخذ التنكّب، ُب ىذا

 أمو. الكرٲبة    ٌ ٧بمد   وجاءين أبوه، الكرًن    ٌ ٧بمد   جاءين مثاؿ:
 وا١بمع. والتثنية اإلفراد إىل لننتق

 إخوانو.    ٍ كرًن       ٍ برجل   مررت أو إخوانو،    ٌ كرًن      ٌ رجل   جاءين مثاؿ:
 وا٤بثُب.
 أخواه. كـر    ٌ رجل   جاءين ٗبعُب فهنا أخواه.    ٌ كرًن      ٌ رجل   جاءين مثاؿ:
 أختاه. كرمت    ٌ رجل   جاءين ٗبعُب ىنا السبيب النعت ألف أختاه. كرٲبة    ٌ رجل   جاءين مثاؿ:
 كبلمو. بْب نقدمو أف أحببنا ما شرحنا أف بعد خالد، الشيخ كبلـ نقرأ أف اآلف نريد

 *** ا٤بًب ***
 من وواحد والجر، والنصب الرفع من واحد عشرة، من أربعة في منعوتو يتبع الحقيقي فالنعت

 زيدٌ  جاء تقول: والتنكير، التعريف من وواحد والتأنيث، التذكير من وواحد والجمع، والتثنية اإلفراد



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ومعنى، لفظًا المنعوت على لجريانو حقيقًيا النعت ىذا وسميَ  نعتو، والفاضل فاعل، فزيدٌ  لفاضُل.ا

 التعريف من وواحد والجر، والنصب الرفع من واحد خمسة، من اثنين في منعوتو يتبع السببي والنعت

 وىو التنكير وفي ثة،ثال من واحد وىو الجر، في لرجل تابعة فقائمة أمو، قائمة برجل مررت نحو والتنكير

 والتذكير والجمع، والتثنية اإلفراد وىي الباقية، الخمسة في يتبعو أن السببي في يلزم وال اثنين، من واحد

 ضمير إلى المضاف وىو المضاف، وىو بالسببي المعنى في قائًما لكونو سببًيا وسميَ  والتأنيث،

 المنعوت.
 *** الشرح ***

 التفصيلي. العدد وعشرة: اإلٝبايل، العدد ىذا أربعة: عشرة: من أربعة قولو:
 ُب قبلو ما يتبع أف السبيب ُب يلـز ال أي الباقية: الخمسة في يتبعو أن السببي في يلزم وال قولو:

 يلـز ال قاؿ: خالد فالشيخ ذلك؟ قاؿ خالد الشيخ الباقية؟ ا٣بمسة ُب بعده ما يتبع أف يلـز ىل الباقية، ا٣بمسة

 وال قبلو، ما يتبع ال فا٣بمسة بعده. ما يتبع أف ويلـز يقل: ومل دقيق، كبلمو الباقية. ا٣بمسة ُب قبلو ما يتبع أف

 قبلو، ما يتبع -اللفظية األمور– والتعريف اإلعراب األوىل فا٣بمسة الفعل، معاملة يعامل وإ٭با بعده، ما يتبع

 معاملة يعامل عليو، ذلك سيطبق ىل بعده، ما وال قبلو، ما ال يتبع ال الفعل، معاملة يعامل الباقية وا٣بمسة

. ال فقاؿ: ٱبالفو، ورٗبا قبلو، ما يوافق رٗبا الفعل؟  يلـز
  بعده. ٤با نعت ا٢بقيقة ُب ألنو قلنا: سببًيا: سميَ  قولو:
  أبوه.     ٌ قائم      ٌ رجل   جاءين مثاؿ:

 الرجل، إىل يعود ضمّب وفي ىذا فأبوه ألبوه، نعت ىو ا٢بقيقة ُب أبوه؟ أـ الرجل ا٢بقيقة ُب القائم من

 ىذا بالضمّب، بالرجل مرتبط أي الرجل؟ سبيب معُب ما الرجل. سبيب ىذا تقوؿ: سبيب. يسمى ىذا أبوه تقوؿ:

 لبلسم. بياف سبيب، نعت فيسمى السبيب، يسمى
 الٍب األبواب من النعت باب الباب وىذا السبيب، والنعت ا٢بقيقي النعت على أمثلة نأخذ أف اآلف نريد

ً  أيض ا الطالب على ينبغي لكن نستطيع، ٗبا سنمثل كثّب، ٛبثيل إىل تاجٙب  من ألنو    ً  كثّب ا؛     ً ٛبثيبل   عليو ٲبثل أف   



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 أين تعرؼ اكتملت ما فا١بملة ا١بملة، أركاف فهذه وا٣برب، ا٤ببتدأ أو كالفاعل ليس فهم، إىل ٙبتاج الٍب األمور

 ا١بملة، أركاف على زائد شيء ىذا النعت أما للجملة، أركاف األهن واضحة؛ أشياء ا٣برب، أين ا٤ببتدأ، أين الفاعل،

، فالبيت وأكثر، أعمق فهم إىل فيحتاج فضلة،  يعرؼ الكل أشياء، وتعرؼ باب، وىذا عمود ىذا أف تعرؼ    ً مثبل 

 يعرؼ فهذا الكماليات، كل يعرؼ ما الناس بعض كماليات، دقيقة أشياء ىناؾ لكن الواضحة، األشياء ىذه

 يعرفها ما فالكماليات وقت، إىل وقت من ٚبتلف والكماليات معينة، كماليات يعرؼ وىذا عينة،م كماليات

 والفاعل، والفعل وا٣برب، كا٤ببتدأ ا١بملة أركاف كاألركاف، ليست فهم، مزيد إىل ٙبتاج فضبلت إنساف، كل

ً   جد ا، واضحة فهذه  فالتوابع، ا١بملة، ركافأ تعرؼ أف تستطيع ا١بملة ُب والنظر والَبكيز الفهم من بقليل  

 التمثيل. من واإلكثار الفهم، من مزيد إىل ٙبتاج النحوية األبواب فبعض واإلضافة،
ْ   ً يػ و ما       ِّ َ ر بػ ن ا ِ  م ن َ َ  ُ ٬ب  اؼ     ِ   }إ ن ا األوؿ: ا٤بثاؿ َ  ِ  ً  ق م ط ر يرا {  َُ    ً ع ب وسا    َ   ْ {: [.ٓٔ ]اإلنساف: َ  ُ   }٬ب  اؼ   َ َ  والفاعل: فعل،  

ْ  ً   }يػ و ما {: و ٫بن، تقديره مستَب،  نعت   َُ   ً   }ع ب وسا {: و منعوت، وىو الفتحة، نصبو وعبلمة منصوب، بو، مفعوؿ   َ 

َ  ِ  ً   }ق م ط ر يرا {: و الفتحة، نصبو وعبلمة منصوب، أوؿ،  ْ ، نعت  َ  ٍ  ثاف   يتعدد وقد الفتحة، نصبو وعبلمة منصوب،   

 ا٣برب. يتعدد كما النعت
 النعت، يأٌب ٍب وا٣برب، ا٤ببتدأ ينتهي الـز ا٠بية كانت إذا ا١بملة، كماؿ بعد إال يأٌب ما النعت فائدة:

 شبيو يسمونو فضلة، وال عمدة ليس بو وا٤بفعوؿ بو، وا٤بفعوؿ والفاعل الفعل ينتهي الـز فعلية كانت وإف

 بالعمدة.
َ   ُ أ خ اؼ    ِ  َِّ }إ ين    الثاين: ا٤بثاؿ َ ْ  ُ ع ص ي ت   ِ  ْ إ ف   َ  َ   َ ع ذ اب   َ  ِّ ر يب   َ  ْ  ٍ يػ و ـ   َ  ٍ  ع ظ يم {  َ    ِ {: [.٘ٔ ]األنعاـ: َ  ْ ٍ   }يػ و ـ   إليو، مضاؼ   َ 

ٍ   ظ يم {:  َ }ع   و منعوت، وىو ، نعت ِ    الكسرة. جره وعبلمة ٦برور، لليـو
ـ     َِ  َ }ذ ل ك   الثالث: ا٤بثاؿ ْ  ٌ يػ و  ُ   ٌ ٦ب  م وع    َ  ـ   َ  َِ  َ و ذ ل ك         ُ الن اس      ُ ل و     ْ ْ  ٌ يػ و  ُ  ٌ   م ش ه ود {:  َ   ْ ٌ   }٦ب  م وع {: [.ٖٓٔ ]ىود:      ُ  نعت    ْ

ُ   }الن اس {: و اجملموعوف، ىم فالناس سبيب،  ،مفعوؿ اسم فمجموع لو، الناس ٯبمع    ٌ يوـ   ذلك أي فاعل، نائب       
ـ {: و للمجهوؿ. ا٤ببِب الفعل مثل ا٤بفعوؿ اسم إف الفاعل: نائب ُب وقلنا ْ ٌ   }يػ و   و منعوت، وىو خرب،   َ 

ُ  ٌ   }م ش ه ود {:  ْ  نعت.    



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ  ِّ ِ }س ب ح   الرابع: ا٤بثاؿ ْ  َ اس م     ْ َ   األ ع ل ى{  َ ِّ َ ر ب ك      َ {: [.ٔ ]األعلى:   ِ   }س ب ح  ِّ  َ  و أنت، والفاعل: أمر، فعل  
:} َ   }ر ب ك  ْ َ    }األ ع ل ى{: و الكاؼ، ليس ا٤بنعوت، ىو والرب إليو، مضاؼ   َ ِّ  َ  جره وعبلمة ٦برور، للمضاؼ، نعت   

 ىنا لكن ا٤بعُب، حسب إليو للمضاؼ آخر أسلوب ُب النعت يكوف وقد للتعذر، األلف على ا٤بقدرة الكسرة

 للمضاؼ. نعت
َ  إ نػ ه ا  َ ُ   ُ يػ ق وؿ    ِ   ُ إ ن و     َ  َ }ق اؿ   ا٣بامس: ا٤بثاؿ َ  ٌ بػ ق ر ة    ِ ّ   َ ْ  َ  ُ ص ف ر اء    َ  َ  ل و نػ ه ا  َ ِ  ٌ ف اق ع   َ   ُ  ْ ُ  ُّ ت س ر      َ  ر ين {      ِ الن اظ   َ  ُ   }ص ف ر اء {: [.ٜٙ ]البقرة:  ِ   َ  ْ  َ   

 ىي فالصفراء     ً  سببي ا،    ً نعت ا فيكوف ا٤بتأخر إىل تعود وقد حقيقي، النعت فيكوف ا٤بتقدـ، إىل فتعود حقيقي، نعت

ٌ   }ف اق ع {: و حقيقي، فالنعت البقرة،  ُب ويتبع اإلعراب، ُب البقرة يتبع ألنو سبيب؛ نعت وىو لبقرة،    ِ ثاف   نعت   َ ِ 
َ    }ل و نػ ه ا{: و اللوف، ىو الفاتح ألف للوف؛ ا٤بعُب  ُ  ْ  فاسم لوهنا. فقع بقرة النحوي: الَبكيب ُب قيل كأنو فاعل،    

 الفعل. عمل يعمل الفاعل
َ  }ف يه م ا السادس: ا٤بثاؿ  ِ ِ  ن ض اخ ت اف {  َ ْ  َ  ِ ع يػ ن اف     ِ   َ  َ َ    }ف يه م ا{: [.ٙٙ ]الرٞبن: َ      ِ  أسلوب ىذا وقلنا: مقدـ، خرب   ِ 

ِ   }ع يػ ن اف {: و ٝبلة، شبو فكا إذا ا٣برب يقدموف أهنم العرب، عند مشهور ِ   }ن ض اخ ت اف {: و مؤخر، مبتدأ   َ ْ  َ   َ  َ  صفة  َ    

 وقد الكوفيْب عند شائع مصطلح ىذا ونعت البصريْب، مصطلح ىذا صفة نعت. أو صفة يقاؿ: لعيناف،

 واحد. ٗبعُب ولكنهما البصريْب، بعض يستعملو
ِ   َ ال ذ ين    ِ    }إ ف   السابع: ا٤بثاؿ ْ ُ   َ يػ ر م وف       َ  َ  ِ ال م ح ص ن ات    َ   ْ  ُ ْ ِ  َ  ِ ال م ؤ م ن ات     ِ بلت   ْ  َ  ِ ال غ اف    ْ   ُ نػ ي ا  ِ ُب   ُ  ُِ   ل ع ن وا  ْ  ر ة {    ُّ ْ  َ الد  َ ِ  و اآلخ   ِ  ]النور:  َ  

َ   }يػ ر م وف {: [.ٖٕ   ُ ْ {: و ا١بماعة، واو والفاعل: فعل،   َ  ِ   }ال م ح ص ن ات   َ  َ  ْ  ُ {: و بو، مفعوؿ   ْ  ِ   }ال غ اف بلت   و نعت،   ْ  َ ِ  
:} ِ   }ال م ؤ م ن ات   َ  ِ ْ  ُ ٍ  ثاف . نعت   ْ     
َ َ   ُ }و م ثل   الثامن: ا٤بثاؿ َ  ٍ ك ل م ة     َ  ٍ ك ش ج ر ة   َ  ِ َ  ٍ خ ب يث ة   َ ِ   َ  َ ُ   }و م ثل {: [.ٕٙ ]إبراىيم: {َ  ِ َ  ٍ خ ب يث ة   َ    َ َ َ ٍ   }ك ل م ة {: و مبتدأ،    ِ َ   

َ  ِ َ ٍ   }خ ب يث ة {: و إليو، مضاؼ َ ٍ   }ك ش ج ر ة {: و الكلمة، ىي ا٣ببيثة ألف حقيقي؛ نعت    َ  َ  َ َ  ِ َ ٍ   }خ ب يث ة {: و خرب،    نعت  

 آخر. حقيقي
َ َ  }و م ن التاسع: ا٤بثاؿ ِ  ْ ي ط ع     ُ  َ  ُ و ر س ول و        َ الل و   ُ  َ  ْ فػ ق د   َ َ  ْ   ً فػ و زا    َ  َ ف از    َ  ِ   ً  ع ظ يما {  َ  ْ   }ي ط ع {: [.ٔٚ ]األحزاب: َ   ِ  فعل،  ُ 

ْ  ً   }فػ و زا {: و ىو، تقديره مستَب والفاعل: ِ   ً   }ع ظ يما {: و فعلو، بعد ا٤بصدر وىو مطلق، مفعوؿ   َ   َ  نعت.  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٗٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ْ   ِ و ال ق ر آف   (ٔ) }يس العاشر: ا٤بثاؿ  ُ ِ  ا٢ب  ك يم {  َ ْ  {: [.ٕ ،ٔ ]يس:   َْ ِ  َ   }و   بالقرآف وأقسم أي القسم، واو  

ِ  }ال ق ر آف { و ا١بر، حروؼ من وىو قسم، حرؼ فالواو ا٢بكيم،   ْ  ُ  و الكسرة، جره وعبلمة بالواو، ٦برور اسم :  ْ 
ِ   }ا٢ب  ك يم {:  حقيقي. نعت وىو للقرآف، نعت    َْ ِ 

ن ا   َ    َ }ر بػ ن ا عشر: ا٢بادي ا٤بثاؿ ر ج  ْ  َ أ خ   ِ  ْ ِ  ِ ى ذ ه   ِ  ْ م ن   َ  َ  َْ  ِ ال ق ر ي ة   َ  ل ه ا{       ِِ الظ امل     ْ  َ   أ ى   ُ ْ {: [.٘ٚ ]النساء: َ  ْ   }م ن   جر، حرؼ  ِ 

ِ ِ   }ى ذ ه {: و  َ َ  َْ ِ   }ال ق ر ي ة {: و جر، ٧بل ُب اسم    ألنو سبيب؛ نعت        ِِ  }الظ امل  {: و كل، من كل بدؿ أو بياف، عطف   ْ 

ل ه ا{: و األىل، صفة الظلم ألف ا٤بعُب؛ ُب بعده وما اللفظ، ُب قبلو ما يتبع َ    }أ ى   ُ ْ  فاعل.  َ 
ُ  ُ }ٱب  ر ج   عشر: الثاين ا٤بثاؿ ْ َ ِ َ ب ط وهن  ا ِ  م ن     ُ ْ َِ  ٌ ٨ب  ت ل ف   َ  َ  ٌ ش ر اب   ُ  ُ   }ٱب  ر ج {: [.ٜٙ ]النحل:  َْ  َ ُ ُ  أ ل و ان و {  ُّ  ُ ْ َ  و فعل،  

:} ٌ   }ش ر اب   َ  َ {: و فاعل،   ٌ   }٨ب  ت ل ف   َِ ْ  و األلواف، صفة من االختبلؼ ألف سبيب؛ نعت وىو لشراب، صفة   ُّ
 فاعل.   َْ  َ ُ ُ   }أ ل و ان و {:

 نعت والعظيم: نعت، والعلي: فاعل، واهلل: فعل، صدؽ: العظيم. العلي اهلل صدؽ عشر: الثالث ا٤بثاؿ

، ٍ  ثاف   أو جامد ٧بمد أي جوامد. الذوات أ٠باء إف قليل: قبل قلنا و٫بن وجل، عز اهلل أ٠باء من والعظيم والعلي   

ٍ  حينئذ ، جامد ىذا مشتق؟  فيها ٤با متضمنة أعبلـ وجل عز اهلل أ٠باء أما جامد، ىذا إنساف على علم كاف إذا     

 ذلك على ٰبتج وما صفة. العلي تقوؿ: أف يصح و٥بذا الوقت، نفس ُب وصفات أعبلـ ىي فلهذا صفات، من

 فلهذا الصفات. من فيها ٤با متضمنة أعبلـ وجل عز اهلل أ٠باء ال، قوؿ:ن با٤بشتق. وينعت جامد، العلم وتقوؿ:

 مذىب فهذا مذىب، ىذا صفات. ال أعبلـ اهلل أ٠باء يقولوف: األخرى ا٤بذاىب كتب بعض ُب تقرؤوف عندما

 لكن صاّب، تسميو بصاّب، ىو وما صاّب، ا٠بو واحد مثل معُب. أي على يدؿ ما لكن اسم يقولوف: ا٤بعتزلة،

 يعربوا أف أرادوا إذا فلهذا وا٤بعُب، االسم وبْب العلم بْب عبلقة ُب ما ال، يكوف وقد صاّب يكوف قد صاّب؟ وى

 يقولوف: نعت. يقولوف: ما أي ا٤بشتق، معاملة يعاملونو ما ا١بامد، معاملة فيعاملونو نعت. يقولوف: ما ذلك ٫بو

 اسم وسم: حرؼ، الباء: بسم: الرحيم، الرٞبن هللا بسم البسملة، إعراب ُب ذلك ويظهر بدؿ. أو بياف عطف

 والرٞبن: الكسرة، جره وعبلمة ٦برور، إليو، مضاؼ واهلل: مضاؼ، وىو الكسرة، جره وعبلمة بالباء، ٦برور

، نعت والرحيم: أوؿ، نعت ٍ  ثاف   بدؿ. أو بياف عطف ٮبا وإ٭با    ً  نعت ا، يعرباف أف يصح ال يقوؿ: بعضهم ٘بد لكن   

 نعتْب. يعربوهنما فأهنما وا١بماعة السنة أىل أما النحو، وكتب اإلعراب، وكتب ّبالتفس ُب ذلك ٘بد



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘ٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ  ٍ ش ج ر ة   ِ  م ن  ُ  َ  ُ }ي وق د   عشر: الرابع ا٤بثاؿ  َ َ َ  ٍ م ب ار ك ة   َ  ْ  ِ   ٍ ش ر ق ي ة      ال    َ ْ ُ  ِ  ٍ ز يػ ت ون ة    ُّ َ   حرؼ  ِ    }م ن{: [.ٖ٘ ]النور: َ  ْ ِ  ٍ  غ ر ب ي ة { َ  و ال َ 

َ ٍ   }ش ج ر ة {: و جر،  َ  َ َ َ  ٍ }م ب ار ك ة   و منعوت، وىو ٦برور، اسم   ، نعت   َ ْ ُ  ِ ٍ   }ز يػ ت ون ة {: و نعت، {:  ُّ َ  ٍ  ثاف  ْ  ِ  ٍ   ش ر ق ي ة {:     }ال   و     َ 

 أهنا قبل من ال أف عرفنا ينفى، قد إشكاؿ ُب ما منفي، نعت لكنو الكسرة، جره وعبلمة ٦بور، ثالث، نعت

َ  }و ال و ا٤بعُب، ُب يؤثر وإ٭با اإلعراب ُب يؤثر ال ىامل، حرؼ لكن نفي، حرؼ  النعت على معطوؼ َ  ْ ِ  ٍ   غ ر ب ي ة {:  

 ثالث.ال
ِ  َ ن ف خ     َِ  َ }ف إ ذ ا عشر: ا٣بامس ا٤بثاؿ َ  ٌ نػ ف خ ة      ُّ  ِ الص ور    ِ ُب   ُ   ْ د ة {  َ  َ ٌ  و اح   ِ َ   }ن ف خ {: [.ٖٔ ]ا٢باقة:  َ   ِ  مبِب فعل  ُ 

َ ٌ   }نػ ف خ ة {: و للمجهوؿ،  ْ د ة {: و فاعل، نائب   َ  َ ٌ   }و اح   ِ  نعت.   َ 
 األسئلة:
 س:...

 البواقي. ا٣بمسة ُب يعامل جػ:
 س:...

ً   دائم ا،     ً مفرد ا يكوف القاعدة ىذه على ناءب ٯبمع، وال يثُب ال العرب ٝبهور عند الفعل جػ:  نشرح عندما    

 معو تستعمل أف فيو األفصح ا١بمع عند السبيب النعت ُب أف سيأٌب مالك ابن ألفية ُب -تعاىل اهلل شاء إف-

 ا١بمع. عند التكسّب ٝبع
 اصخ ىذا كراـ، األفصح ولكن الوجهاف، ٯبوز آبائو، كرًن وٯبوز آبائو. كراـ     ٍ برجل   مررت مثاؿ:

 التوسع. مرحلة ُب اآلف لسنا لكن ا٢بالة، هبذه فقط
 س:....

َ َ   ُ }و م ثل   جػ: َ  ٍ ك ل م ة     َ  ٍ ك ش ج ر ة   َ  ِ َ  ٍ خ ب يث ة   َ ِ   َ  َ ُ   }و م ثل {: [.ٕٙ ]إبراىيم: َ  ِ َ ٍ  خ ب يث ة { َ    َ َ  رفعو وعبلمة مرفوع، مبتدأ،  

َ ٍ   }ك ل م ة {: و مضاؼ، وىو الضمة،  ِ َ َ  ِ َ ٍ   }خ ب يث ة {: و الكسرة، جره وعبلمة ٦برور، إليو، مضاؼ    لكلمة نعت  

{: و الكسرة،، جره وعبلمة ٦برور، َ   }ؾ  َ ٍ   }ش ج ر ة {: و اإلعراب، من لو ٧بل ال الفتح، على مبِب جر، حرؼ    َ  َ   

 كلمة مثل أي العاـ، بالكوف ا٤بقدر با٣برب متعلقاف واجملرور وا١بار الكسرة، جره وعبلمة بالكاؼ، ٦برور اسم

َ  ِ  َ }خ ب يث   و خبيثة، كشجرة ثابت أو حاصل أو كائن أو مستقر خبيثة  لشجرة. نعت ٍ   ة {: 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٙٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 س:...
 ا١بملة، بشبو ا٤بسمياف وا٤بكاف الزماف وظرؼ واجملرور، ا١بار وا٣برب، ا٤ببتدأ باب ُب شرحناه ىذا جػ:

 بالكوف تتعلق وقد ا٤بتعلق، حذؼ ٯبب       ٍ فحينئذ   العاـ، بالكوف تتعلق قد و متعلق، من ٥با بد ال ا١بملة شبو

 خاص وباب ا١بمل، ألحكاـ خاص باب األزىرية باب آخر ُب وسيأٌب ا٤بتعلق، ذكر ٯبب       ٍ فحينئذ   ا٣باص

 األزىرية. بو ٛبيزت ٩با وىذا ا١بمل، شبو ألحكاـ
 س:...

 يقاؿ: األلوىية، من مأخوذ مشتق، واهلل الرٞبة.... من مشتق أنو وا١بماعة السنة أىل عند الرٞبن جػ:

 ا٥بمزة، حذفت إىل، لو، فصارت ا٥بمزة فتحذ ٍب إلو، وأصلو األلوىية، من فاهلل يتعبد، أي يألو. الرجل ألو

 مشتقة. وجل عز اهلل أ٠باء وكل مشتق، فهو األلف، تضخيم بعد اهلل صارت  ً  مع ا لزمت ٍب اىل، صارت
 س:...

 على مبِب اإلعراب، من لو ٧بل ال شرط، حرؼ إف:  .... إليو، سنعود ا٤بنهج، خارج سؤاؿ ىذا جػ:

، فعل وىو الشرط، فعل وشفاه: السكوف، ٍ  ماض   ا١ببللة لفظ واهلل: اإلعراب، من لو ٧بل ال الفتح، على مبِب   

: تقوؿ كأف الكبلـ، من     ً  مفهوم ا     ً ٧بذوف ا يكوف      ٍ حينئذ   الشرط: وجواب فاعل،  شاء إف أقوؿ: إيل؟. تأٌب ىل    ً مثبل 

: آتيك، شاء إف أي اهلل.   ٍ ذ  حينئ الشرط فجواب أسافر، شاء إف أي اهلل. شاء إف تقوؿ: ستسافر؟ ىل    ً مثبل 
. ألنو ٧بذوؼ  مفهـو

 أعلم. واهلل
  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٖٔاجمللس: 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو 

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

ُب ىذه الليلة ا٤بباركة، ليلة الثبلثاء ا٣بامس  السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكمف
ٍ                                                   عشر، من شهر ربيع  األوؿ، من سنة ٜباف  وعشرين وأربعمائة وألف من ىجرة ا٤بصطفى صلى اهلل عليو                   ٍ                

 .-رٞبو اهلل تعاىل-وسلم، و٫بن ُب درس الثالث عشر من شروح األزىرية للشيخ خالد األزىري 
أي –النواسخ، وبدأنا ُب ا٤برفوع السابع وىو التابع للمرفوع ُب الدرس ا٤باضي كنا تكلمنا على بقية 

 ، وعرفنا أف التوابع ُب النحو أربعة:-التوابع
 األوؿ: النعت.
 الثاين: التوكيد.

 الثالث: العطف.
 الرابع: البدؿ.

وأخذنا منها تابع واحد وىو النعت، انتهينا من الكبلـ عليو، عرفناه، و ذكرنا قسميو: النعت 
                    ً                          والنعت السبيب، و شيئ ا من األمثلة والشواىد عليو. ا٢بقيقي،

 لعلنا ننتهي من موضعْب: -إف شاء اهلل تعاىل-اليـو 
 األوؿ: ا٤بعارؼ.

 الثاين: التوكيد. وىو التابع الثاين من التوابع األربعة.
 فسنبدأ با٤بوضوع األوؿ وىو ا٤بعارؼ.

ِ               س: ٤باذا تكلم الشيخ خالد على ا٤بعارؼ  ىنا؟ أي وضع ا لكبلـ على ا٤بعارؼ بْب الكبلـ على                                  
التوابع، قاؿ: التوابع أربعة: النعت، والتوكيد، والعطف، والبدؿ. النعت درسناه، وسندرس التوكيد، وبينهما 

 ذكر الكبلـ على ا٤بعارؼ، فلماذا فعل ذلك؟.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٛٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

سواء كاف                                                                           ً   جػ: للمناسبة؛ ألنو ذكر ُب النعت أف النعت يتابع ا٤بنعوت ُب التعريف والتنكّب مطلق ا،
     ً             ً                                                                         حقيقي ا أـ كاف سببي ا، فناسب أف يتكلم على ا٤بعارؼ، وقد تكلم عليها بسرعة، مل يفصل فيها، وستجدوف 

 أنو ربط الكبلـ على ا٤بعارؼ بالنعت.
 *** ا٤بًب ***

والمعارف ستة: المضمر نحو أنا وأنت وىو وفروعهن، والعلم كزيد وىند، واسم اإلشارة كهذا 
وىؤالء، والموصول كالذي والتي واللذان واللتان واأللى والذين والالتي والالئي، وىذه وىذان وىاتان 

والمعرف باأللف والالم كالرجل والمرأة، والمضاف إلى واحٍد من ىذه الخمسة كغالمي وغالم زيد 
 وغالم ىذا وغالم الذي قام وغالم الرجل.

 *** الشرح ***
ً       ً                                 ذكرىا عد ا وحصر ا، والتعريف، تعريف الشيء قد يكوف أف ا٤بعارؼ ستة، ٍب  -رٞبو اهلل تعاىل-ذكر         

بطرؽ، أشهر ىذه الطرؽ التعريف با٤باىية أو ا٢بد، ومن أنواع التعاريف التعريف با٢بصر، ٰبصر لك ا٤بعرؼ، 
ً                                                 يقوؿ: ا٤بعرؼ أفراده كذا وكذا. ويعد األفراد عد ا، ىذا يسمى التعريف با٢بصر، وىو من أنواع التعريف                                            

 أف الشيخ خالد ُب ا٤بعارؼ اكتفى با٢بصر، أما النكرة فأنو عرفها بطريقْب: با٢بصر وبا٢بد. ا٤بشهورة، فنجد
 ذكر عددىا. قولو: والمعارف ستة:

أي الضمّب، وىو النوع األوؿ من ا٤بعارؼ، ويقاؿ: ا٤بضمر، والضمّب. ويقصد هبما  قولو: المضمر:
الضمائر معارؼ، سواء كانت ضمائر متصلة، أـ ُب النحو شيء واحد، ٫بو أنا وأنت وىو وفروعهن، وكل 

ضمائر منفصلة، وسواء كانت ضمائر رفع أو ضمائر نصب أو ضمائر جر، وسواء كانت بارز أـ كانت 
ً   مستَبة، فكل الضمائر معارؼ، والضمائر ٥با باب، وىي ٧بصورة بالعد، ولعلها مشهورة أيض ا.                                                                              

ل للعلم ٗبثالْب: زيد، وىند، فزيد علم على مذكر،                                 ىذا النوع الثاين من ا٤بعارؼ، ومث  قولو: العلم: 
 وىند علم على مؤنث.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                          ً                                وليس ا٤براد ىنا التعريف بكل نوع، وإ٭با ا٤براد ذكر ا٤بعارؼ إٝباال  لربطها فيما بعد با٤بوضوع السابق  
 وىو النعت.

 س: ما ا٤براد بالعلم؟.
             ً             ً   ، سواء كاف حي ا أو كاف جامد ا، جػ: العلم أ٠باء األشياء، العلم الذي ٱبتص بو مسمى فهو علمو

ٍ                باسم  فهو علمو، ٕبيث  ا، أو كاف غّب ذلك، إذا اختص مسمى              ً              ً             ً سواء كاف إنسان ا أو كاف حيوان ا أو كاف مكان      
إذا ذكر ىذا االسم عرؼ ا٤بقصود من ورائو، يقوؿ: عرؼ مسماه. فهو ا٠بو، فلهذا يعرفوف العلم بأنو ىو 

 ً                                                               لق ا، أي إذا ذكر االسم عرؼ ا٤براد منو مباشرة بدوف أي قرائن خارجية،                           ً    االسم الذي يعنْب مسماه تعيين ا مط
إذا قيل: ٧بمد. عرؼ ا٤براد باحملمد، أي عرؼ مسماه، أي الذات ا٤بسماة ٗبحمد، ٧بمد، معروؼ ٧بمد 
بالذات والتعيْب والتحديد، ىذا الشخص ٧بمد، وإذا قيل: ىند. كذلك، وإذا قيل: مكة. يتعْب ُب ذىنك 

 أـ ما يتعْب؟ يتعْب، تعيْب مكاف، علم على ىذا ا٤بكاف، سواء كاف إنساف أو كاف حيواف أو كاف شيء معْب
مكاف أو كاف جبل، لو قلت: أحد. أال يتعْب ُب ذىنك شيء معْب؟ بلى، وىو ذاؾ ا١ببل، إذف فأحد علم 

جبل؟ ىذا ليس                                                 ً                    على ذاؾ ا١ببل، ٖببلؼ قولنا: جبل. ىل يتعْب ُب ذىنك شيئ ا معْب، أو يشيع ُب كل 
بعلم، ىذا نكرة، إذا شاع ُب أفراد جنسو، كل جبل يسمى جبل، ىذا نكرة، لكن إذا قلت: أحد. تعْب ُب 
: الرياض. ىذا علم أـ ليس بعلم؟ ىل ٙبدد وتعْب ُب                                         ً                                             ذىنك شيء معْب ٧بدد، ىذا علمو، لو قلنا مثبل 

ياض علم على ىذه ا٤بدينة، ولو أردنا ذىنك شيء معْب؟ نعم، وىي ىذه البقعة ا٤بسماة بالرياض، إذف فالر 
بالرياض ٝبع روضة، فروضة وروضة ورضة رياض، ٍب عرفناىا بأؿ، نقوؿ: ىذه الرياض ٝبيلة. روضة سعد، 
ورضة عمر، فقولنا: الرياض. نقصد هبا ٝبع روضة، علم أو معرؼ بأؿ؟ إذا قيل: الرياض. عرؼ ا٤براد بو، 

ذلك كعبة، علم على ىذه البنية، وكذلك ا٤بدينة، إذا أردنا ا٤بدينة  وىي ىذه ا٤بدينة، أو ىذا ا٤بكاف، ومثل
: أيها أكرب، القرية                                                                                          ً                   النبوية، فقولنا: ا٤بدينة. علم على تلك ا٤بدينة، لكن لو أردنا غّب ا٤بدينة النبوية، لو قلنا مثبل 

نة معينة؟ ال، إذف ليس أـ ا٤بدينة؟. ا٤بدينة ىنا معرفة أو معرؼ بأؿ؟ ا٤بدينة معرؼ بأؿ، ٙبدد ُب ذىنك مدي
 علم، لكن لو قلنا: النيب صلى اهلل عليو وسلم مدفوف ُب ا٤بدينة. تعْب ُب ذىنك شيء معْب؟ نعم، إذف علم.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٓٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

معْب، ٕبيث إذا ذكر االسم مباشرة أشار إىل ذلك  فالعلم ىو االسم الذي يطلق على مسمى
ماه؟. ال، ٗبا أنو معرفة، ا٤بعرفة ىي الٍب ا٤بسمى، فإف قاؿ قائل: ٧بمد، ىل يشّب إىل معْب، ىل ٰبدد مس

تشّب إىل نقطة معينة ُب الدائرة، والنكرة تشّب إىل كل نقطة من نقط الدائرة، كل نقطة ٲبكن أف نسميها، 
فكلمة رجل ىذه نكرة، فهي تشمل جنس الرجاؿ، فدائرة جنس الرجاؿ، كل نقطة ُب ىذه الدائرة ٲبكن أف 

ف كل نقطة تسمى رجل، لكن عندما نقوؿ: ٧بمد. مباشرة ستنصرؼ إىل تسميها رجل، إذف رجل نكرة؛ أل
                                                                   ً                       نقطة معينة، ىذه ا٤بعرفة؛ ألهنا معينة ٧بددة، حددت ا٤براد، عرفتو صار معروف ا، فمحمد ىل ٙبدد ا٤براد؟ 
أ٠باء الناس األصل فيها، بل ىي معارؼ، إال أف ا٢باجة اضطرت الناس إىل تكريرىا؛ لقلة األ٠باء، وكثرة 

٤بسميات، فاضطروا إىل أف يكرروا ىذه األ٠باء، فلهذا يقوؿ النحويوف: العلم معرفة ُب أصل وضعو. أي ا
: مكة. تريد أف ٛبيز مكة عن البشر،                                                          ً                                 عندما وضع، إ٭با وضع لكي ٲبيز مسماه عن أشباىو، كما تقوؿ مثبل 

ل عن بقية ا١بباؿ، عندما نقوؿ: وال ٛبيز مكة عن بقية البقاع، عن األشباه؟ إذا قلنا: أحد. ٭بيز ذلك ا١بب
ً                                                                          ٧بمد. نريد أف ٭بيز ٧بمد ا عن بقية أشباىو، ما أشباىو؟ آؿ البشر كلهم؟ ال، يكوف ُب أصل الوضع، أي ٤باذا                     
ً                                                 أنت ٠بيت ىذا ٧بمد؟ ٤باذا أبوؾ ٠باؾ ٧بمد ا؟ لكي ٲبيزؾ عن ابن عمك ٧بمد، أـ لكي ٲبيزؾ عن بقية                                   

ضع، إ٭با ٠بيت ٧بمد لكي تتميز عن أشباىك، وأشباىك أخوتك؟ عن بقية أخوتك، أي ُب أصل الو 
إخوتك، و٥بذا اإلخواف ُب العادة ما يسموف باسم واحد؛ لكي يتميزوا، لكن العوائل األخرى أي نفس 
األمر، فيميزوف الذكور بأعبلـ ٥بم، واألعبلـ ىناؾ قد تتوافق مع األعبلـ ىنا، لكن الغرض ىناؾ غّب الغرض 

زؾ عن إخوتك، والغرض ىناؾ ٛبييزه عن إخوتو، و٥بذا العلم ىو معرفة ُب أصل وضعو، ىنا، الغرض ىنا ٛبيي
 إ٭با وضع لكي ٲبيز ا٤بسمى عن أشباىو، عن أفراد جنسو، وأشباىو ىنا إخوتو.

ً                    ٍب بعد ذلك االستعماؿ ىو الذي أدى إىل انتشاره، فلهذا ال يكوف العلم علم ا إال إذا كاف معروؼ                                                                  
ً              ، جاء ٧بمد، أنت تعرؼ من ٧بمد، وأنا أعرؼ من ٧بمد، ىذا يكوف علم ا فيما بيننا.بْب ا٤بخاطب وا٤بتكلم                                                           

 ىذا ا٤براد بالعلم.
ً                          ىذا النوع الثالث من ا٤بعارؼ، واسم اإلشارة أيض ا اكتفى من تعريفو با٢بصر،  قولو: واسم اإلشارة:                                           

 ، وىي اإلشارة إىل ا٤بكاف.ىذا وىذه وىذاف وىاتاف وىؤالء، ىذه أ٠باء إشارة، وىناؾ أ٠باء إشارة أخرى



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اسم إشارة معرفة، لو قلت لكم: ىذا. تعرفوف من أريد؟ أي ا٤براد ٧بدد، أـ مبهم؟ من  قولو: ىذا:
أريد هبذا؟ من ا٤بشار إليو؟ اسم اإلشارة معرفة، لكن ما الذي يكسبو التعريف؟ يكسبو التعريف معُب 

ذا معرفة. ىذه مهمتهم، ما معُب معرفة؟ أي عند اإلشارة، أي معرفة ا٤بشار إليو، النحويوف يقولوف: ى
                         ً                                                                  االستعماؿ إ٭با يستعمل معروف ا، أنت عندما تقوؿ: ىذا الكتاب. معُب ذلك إف ا٤بشار إليو معروؼ، وإال مل 
تستعمل اإلشارة، لكن ُب الكبلـ ا٤ببهم، لو قلت: ىذا. ما تعرؼ ىذا، ما يستعمل ىكذا، وإ٭با يستعمل 

        ً                                               و معروف ا، تقوؿ: ىذا باب، ىذا مسجد، ىذا كتاب، و٫بو ذلك. عندما يكوف ا٤بشار إلي
إذف: فاسم اإلشارة إ٭با يكتفي بالتعريف من اإلشارة، أي من معرفة ا٤بشار إليو، ال من لفظو، لفظو 
ال يكسبو التعريف، إذا قلت: ىذا. ما تعرؼ من ا٤براد هبذا، حٌب تعرؼ ا٤بشار إليو، تعرؼ اإلشارة، ٖببلؼ 

علم عندما أقوؿ: مكة. تعرؼ من ا٤بسمى مباشرة، فلهذا العلم ىو ا٤بعرفة الوحيدة الٍب تدؿ على العلم، ال
ٍ                                                          ً  مسماىا بلفظها، أي لفظها كاؼ  ُب معرفة مسماىا، يقوؿ: العلم ىو االسم الذي يعْب مسماه تعيين ا                            

كن عندما أقوؿ:    ً              ً                                                       مطلق ا. ما معُب مطلق ا؟ أي دوف قرينة خارجية، ٧بمد، تعرؼ ٧بمد، مكة تعرؼ مكة، ل
 ىذا. ما تعرؼ حٌب تعرؼ ا٤بشار إليو.

ىذا النوع الثالث من أنواع ا٤بعارؼ، عندما أقوؿ: أنا. الضمّب يكتفي بالتعريف  قولو: والضمير:
: أنا مسلم. من                                                                              ً               من لفظو أو من خارج؟ من خارج، كل واحد منا ٲبكن أف يقوؿ: أنا. أو عندما تقرأ مثبل 

  تعرؼ مرجع الضمّب، الضمّب ىذا يعود إىل ماذا؟.ىذا األنا؟ ما تعرفو، حٌب
إذف: فالضمّب معرفة، لكن ما الذي يكسبو التعريف؟ مرجعو، أي الذي يعود إليو الضمّب ىو الذي 

ً                                                 يكسبو التعريف، إذف فتعريف الضمّب أيض ا معرفة، لكن يكتفي بالتعريف من ا٣بارج، ال من لفظو.                                    
ىو النوع الرابع  واللتان واأللى والذين والالتي والالئي: قولو: والموصول كالذي والتي واللذان
 من ا٤بعارؼ، واأل٠باء ا٤بوصولة ىي الذي وإخوانو.

                             ً      ً                                    إذا قلت لكم: الذي. تعرفوف ٧بدد ا معين ا؟ ما تعرفوف، فكيف نقوؿ: معرفة؟. ىو  وقولو: الذي:
من خارج، يكتسب التعريف من معرفة؛ ألنو ُب استعمالو ال يستعمل إال معرفة، أما اكتسابو التعريف ف



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

خارج، من أين اكتسب التعريف؟ االسم ا٤بوصوؿ يكتسب التعريف من الصلة، من صلتو، جاء الذي، ما 
تعرؼ، حٌب تقوؿ: جاء الذي أحبو، أو جاء الذي يؤذف، أو جاء الذي يشرح الدرس. الذي ما تستعمل ُب 

 ٭با تعريفها من خارج، من صلتها.اللغة إال معرفة، لكن تعريفها ال من لفظها كالعلم، وإ
وىذا من أوضح ا٤بعارؼ، االسم إذا اقَبف باأللف والبلـ فأف  قولو: والمعرف باأللف والالم:

األكثر فيو أف يكوف معرفة، كالرجل وا٤برأة والقلم والبيت والسيارة و٫بو ذلك، فإذا قلت لكم: القلم. معرفة 
مكة تعرفوف ا٤بكاف الذي أريد، لكن القلم، أي قلم أريد؟ ما أـ نكرة؟ تقوؿ: معرفة. لكن أي قلم تريد؟ 

تعرفوف من اللفظ؛ ألف ا٤بعرؼ بأؿ ال يكتسب التعريف من لفظو كالعلم، وإ٭با يكتسب التعريف من خارج، 
من أين اكتسب التعريف؟ من أؿ، اكتسب التعريف من لفظ أؿ، أو معُب أؿ؟ من معُب أؿ؛ ألف أؿ إما أف 

يراد هبا شيء معهود بْب ا٤بتكلم وا٤بخاطب، أو تكوف جنسية، أي يراد هبا جنس كامل،  تكوف عهدية، أي
ٍ                                                                                    فحينئذ  ٛبثل كل ا١بنس، فدائرة ا١بنس معروفة، ما تريد فرد معْب أو أفراد معينْب، بل تريد كل ا١بنس،       

: اشَبيت سيارة، ٍب بعت السيارة. تعرؼ أنو يريد بقول و: السيارة. السيارة                            ً                                                وا١بنس كلو معْب، فإذا قلت مثبل 
ا٤بذكورة، ىذا أؿ العهدية، وعهدىا ذكري؛ ألهنا مذكورة من قبل، مباشرة عرفتها؛ ألهنا مذكورة من قبل، 

ً           تسمى العهدية الذكرية؛ ألهنا مذكورة، }ك م ا أ ر س ل ن ا إ ىل  ف ر ع و ف  ر س وال { ]ا٤بزمل:    ُ  َ   َ  ْ  َ ْ  ِ َ  ِ  َ ْ  َ  ْ  َ   َ  َ [: أي الرسوؿ ا٤بذكور ٘ٔ                                   
: عهدي ، أو تقوؿ مثبل                                                        ً             ة ذىنية علمية. أي معروفة ُب ذىِب وذىنك، فعندما ٘بلسوف مثبل  ُب مكاف أو ُب    ً             ً      قببل 

القاعة، وٱبرج طالب ويأٌب ويقوؿ: جاء األستاذ. كل أستاذ عندكم يسمى األستاذ، لكن ىذا الطالب عندما 
 يعِب أنو كش ال يعِب؟ من األستاذ. جاء وقاؿ: دخل ٍب ،             ً                           دخل وأنتم مثبل  ُب احملاضرة الثانية وعندكم ٫بو

 األستاذ أي ننتظره، الذي األستاذ عندنا، الٍب ا٤بادة ىذه أستاذ وىو وذىنكم ذىِب ُب فا٤بعهود ا٤بعهود، األستاذ

 الذىنية. العهدية يسمى ىذا اآلف، تنتظرونو الذي ا٤بعْب ا٤بعروؼ األستاذ بو تريدوف ألنكم معرفة؛ ىنا
: لك قلت ولو  فهو إذف يديك، بْب الذي القلم ىذا صاحبك؟ قلم تريد القلم. ادخل أخي: يا    ً مثبل 

 حدث لكن القلم، وىذا القلم، يسمى ىذا باللفظ، حدث ما ٗباذا؟ حدث التعريف لكن ٧بدود، معْب

 وىكذا. اآلف، بيننا ا٢باضر القلم با٢بضور،



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 يفتعر  ىل لكن ٧بدد، معْب بو يراد ألنو معرفة؛ اللغوي استعمالو ُب ىو نعم بأؿ، فا٤بعرؼ إذف:

 معناىا؟ من أـ أؿ، لفظ من يأٌب أؿ، من يأٌب خارج، من يأٌب ا٣بارج؟ من يأٌب أـ لفظو، من يأٌب بأؿ ا٤بعرؼ

 جنسي. وإما عهدي إما معناىا معناىا، من
 التعريف تكتسب فأهنا معرفة، إىل تضاؼ نكرة أي الخمسة: ىذه من واحدٍ  إلى والمضاف قولو:

 ضمّب. إىل تضيفو اإلضافة، طريق من
 قلم بو ٙبدد معرفة، فصارت قلمها قلمك، قلمي، صارت ضمّب إىل أضيفت لو نكرة، قلم. مثاؿ:

 معْب.
 علم. إىل أضيفت أو

 الكعبة. مفتاح ٧بمد، قلم مثاؿ:
 اإلشارة. اسم إىل أضيفت أو

 ىذا. كتاب مثاؿ:
 موصوؿ. اسم إىل مضاؼ أو

 ٫ببو. الذي كتاب مثاؿ:
 أؿ. فيو ما إىل مضاؼ أو

 ا٤بسجد. مفتاح أو الطالب، ابكت مثاؿ:
 ٧بدد. معْب على يدؿ الذي االسم ىو با٤بعرفة ا٤براد إف وقلنا: ستة، النحو ُب ا٤بعارؼ أف ا٣ببلصة:

 معرفة. النحو ُب فيسمى وا٤بخاطب ا٤بتكلم بْب ٧بدد أو معْب على يدؿ ما كل
 ا٤بقصودة. بالنكرة يسمى ما ذلك وراء يبقى

 انتبو. طالب: يا مثاؿ:
     ً  معين ا، طالب؟ أي أو     ً معين ا ىذا بكبلمي أعِب أنا انتبو. طالب: يا لو: فقلت منتبو، غّب طالب ترأي

 طيب معْب، هبا يراد الٍب ىي ا٤بعرفة التعريف ٕبسب نكرة؟ أـ معرفة ىنا طالب. قويل: التعريف ٕبسب إذف

 فعرفنا إذف معْب، طالب؟ أي أـ  ً ن امعي بو أقصد ينتبو، مل الذي الطالب ىذا أعِب انتبو. طالب: يا أقوؿ: عندما



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٗٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 أف إال معْب هبا يراد ألنو ا٤بعارؼ؛ من ا٤بقصودة النكرة النحويْب، باتفاؽ وىذا معرفة، نكرة؟ أـ معرفة بالتعريف

 أهنا يروف ال أهنم على يدؿ ال إياىا ذكرىم وعدـ عليها، ينص بعضهم أف مع يذكروهنا ال النحويْب من كثّب

 أف على ونص كتابو ُب أخرى مواضع ُب وذكر ذكرىا، ما ا٤بعارؼ عد عندما النحويْب إماـ سيبويو معرفة،

ً  حاج ا رأيت تفضل. حاج: يا تقوؿ: عندما معرفة، ألهنا معرفة، ا٤بقصودة النكرة  تفضل، حاج: يا تقوؿ:     ً  متعب ا،   

ً  حاج ا تريد أـ حاج، أي تريد اشرب. حاج: يا أو  معرفة. فهذه إذف     ً  معين ا،     ً  معين ا؟   
 بستة. يكتفي بعضهم كاف وإف سبعة، التحقيق على فا٤بعارؼ :إذف

 الناس، أ٠باء ُب    ً مثبل   قليل قبل قلنا كما معرفة، كونو ُب ذلك يضر ال التعريف بعضهم أنكر لو وا٤بعرفة

 ىذا أف وأنكر    ً مثبل   إنساف أتى لو والتنكّب، التعريف غّب آخر بسبب الشيوع يصيبها قد لكن معرفة، ىي

 بعض أف يضره وال      ً  معروف ا، يكوف معروؼ؟ غّب أـ      ً معروف ا يكوف الناس، عند معروؼ وىو روؼ،مع اإلنساف

: فقولنا إذف يعرفو، ال الناس  إىل وا٢باجة االستعماؿ بسبب الشيوع من شيء أصاهبا وإف معرفة، ىذا ٧بمد.    ً مثبل 

 األ٠باء. تعدد
 الدرس ُب ذكرناه الذي بالنعت، ؼا٤بعار  على الكبلـ فربط عاد بسرعة، ا٤بعارؼ ىذه ذكر أف بعد

 ا٤باضي.
 *** ا٤بًب ***

 وىو بو، ينعت وال ينعت وما الضمير، وىو بو، ينعت وال ينعت، ال ما أقسام: ثالثة على وىي

 الباقي. وىو بو، وينعت ينعت وما العلم،
 *** الشرح ***

 ثبلثة على هبا عتالن حيث من ا٤بعارؼ ىذه قاؿ: والنعت، ا٤بعارؼ على الكبلـ بْب اآلف ضبط

  أقساـ:
      ً  منعوت ا. يقع وال    ً نعت ا يقع ال أي األوؿ، القسم ىذا بو: ينعت وال ينعت، ال ما قولو:



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘ٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٗبشتق، إال يكوف ال النعت أف النعت ُب ذكرنا ألننا    ً  نعت ا؛ يقع ال الضمّب الضمير: وىو قولو:

    ً  نعت ا. يقع أف ٲبكن ال افلهذ ا١بوامد، أشهر من ىو بل ا٤بشتقات، من ليس أنو شك ال والضمّب
 ىو.    ٌ ٧بمد   جاء مثاؿ:

ا يكوف قد    ً  نعت ا، يكن مل استعماؿ ُب ذلك جاء ولو ىو،    ٌ ٧بمد   جاء يأٌب ما  يقع ال لكن    ً بدال   أو      ً توكيد 

    ً  نعت ا.
 الضمّب أف يروف ألهنم البداية؛ ُب وضعو اآلف رأيتم كما الضمّب ألف ينعت؛ ما أي ينعت: وال وقولو:

 من أعرفها ما قلنا، كما سبعة أو أنواع ستة اآلف األنواع عدد األنواع، حيث من ا٤بعارؼ أعرؼ ىو األعرؼ، ىو

 النحويْب بإٝباع عارؼا٤ب أعرؼ ىو اهلل ا١ببللة لفظ اهلل، كلمة اللفظ حيث من وأعرفها الضمّب، النوع؟ حيث

 أي ا٤بعارؼ. أعرؼ اهلل قاؿ: كتابو، ُب سيبويو ذلك على نص من وأوؿ ا٥بوامع، ٮبع ُب السيوطي ذكر كما

 من ىذا ا٤بعارؼ، أعرؼ فهو ا٤بقصود، يعرؼ مباشرة اهلل. تقوؿ: فعندما ا٤بعارؼ، أعرؼ أنو شك ال اهلل لفظ

 النعت. إىل ٰبتاج ال فلهذا ا٤بعارؼ، ؼأعر  ىو الضمائر النوع حيث من لكن اللفظ، حيث
 أف ٲبكن و٥بذا الثانية، الدرجة ُب فالعلم العلم، وىو الثاين، النوع ىذا بو: ينعت وال ينعت، ما قولو:

 ينعت.
ا رأيت الكرًن، ٧بمد جاء مثاؿ: ً  ٧بمد   ُب سبق وىذا ذلك، و٫بو البطل.    ٍ ٧بمد   على سلمت الشجاع،   

 التخصيص،      ٍ حينئذ   ففائدتو نكرة، النعت يكوف وقد التوضيح،      ٍ حينئذ   ففائدتو ٤بعرفة، يكوف قد النعت النعت،

 بو. ينعت وال التنكّب، دائرة تضييق أي
 يقع أف وٲبكن    ً نعت ا يقع أف ٲبكن فالباقي الثالث، النوع ىذا الباقي: وىو بو، وينعت ينعت، ما قولو:

. بأؿ ا٤بعرؼ      ً  منعوت ا،     ً مثبل 
  اجملتهد. ٧بمد جاء مثاؿ:

 اجملتهد.    ً نعت ا وقع
  اجملتهد. الطالب جاء مثاؿ:



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٙٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

      ً  منعوت ا. ويقع    ً نعت ا يقع بأؿ فا٤بعرؼ بأؿ، والنعت بأؿ ا٤بنعوت
 *** ا٤بًب ***

 مقدر جنس في أو كرجل الخارج في موجود جنس في شاع ما وىو ذلك، سوى ما والنكرات

 كاألعالم. فهي بها ينعت وال تنعت كرجل الجامدة النكرات األجناس أسماء فجميع كشمس،
 *** الشرح ***

 من قلنا كما النكرة النكرة، ىي و ضدىا، على الكبلـ إىل انتقل ا٤بعرفة على الكبلـ من انتهى بعدما

 حصر ألنو ذلك. سوى ما النكرات فقاؿ: ا٢بصر بطريق ا٢بد. وطريق ا٢بصر، طريق بطريقْب: عرفها قبل:

 وىي بقولو: فحدىا با٢بد، وعرفها با٢بصر، تعريف لكن ف،تعري ىذا نكرات. سواىا ما قاؿ: قبل من ا٤بعارؼ

 جنس. ُب شاع اسم كل النكرة النكرة، تعريف ىذا جنس. ُب شاع ما
  رجل. مثاؿ:
، يسمى ا١بنس ىذا ُب رجل وكل كثّبوف، رجاؿ ُب الرجاؿ جنس ً   ٧بمد ا، يسمى ما لكن    ً رجبل   إذف   

ً   قلم ا، يسمى فرد وكل كثّبة، أفراد فيو األقبلـ جنس ألف قلم؛ وىكذا تشيع، ألهنا نكرة؛ فرجل  جنس. فهو   
    ً  كثّب ا، تفيدنا ال ا٤بعلومة ىذه كشمس: مقدر جنس في أو كرجل الخارج في موجود جنس قولو:

 فيو الرجاؿ جنس طيب الرجاؿ. جنس ُب تشيع -رجل كلمة أي– ا١بنس ىذا يقوؿ: بسرعة، نشرحها لكن

 ا٣بارج، ُب موجود التعدد فهذا با٤ببليْب، الرجاؿ؟ عدد كم اآلف أي ،ا٣بارج ُب وموجودوف متعددوف أفراد أفراد،

 ألف نكرة. ىذا مشس كلمة يقوؿ: قمر. كلمة أو مشس كلمة مثل مقدر جنس أو يقوؿ: الواقع، ُب موجود أي

ً   مشس ا، تسمى مشس كل ً   مشس ا؟ تسمى مشس وكل كثّبة، مشوس ُب متعددة، الشموس ىل ا٣بارج، ُب لكن     

ً   مشس ا، تسمى فأهنا أخرى مشوس ىناؾ أف فرض لو لكن ،واحدة الشمس  كبلـ ىذا     ً وطبع ا مقدر، جنس ىذا  

 مشس، عندىا ٦برة فكل الشموس. مبليْب أو آالؼ فيو الفلك: علماء يقوؿ كما الكوف صار اآلف قدًن،

 اإلنساف علم من فسبحاف   ً  جد ا، كثّبة أقمار فيها فمجرتنا للقمر وبالنسبة اجملرات، مبليْب أو آالؼ فيو والكوف

 يعلم. مل ما
 بالنكرة. يتعلق ما ىذا



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 وال بتنكّب يوصفاف فبل وا٢برؼ الفعل أما باالسم، خاصتاف صفتاف والتعريف التنكّب أف ا٣ببلصة:

 والتعريف التنكّب ألف نكرة. أو معرفة عنو: يقاؿ ال وا٢برؼ نكرة. أو معرفة عنو: يقاؿ ما الفعل بتعريف،

 إف با٢بصر، شئت وإف با٢بد، شئت إف نكرة؟ يكوف ومٌب معرفة االسم يكوف مٌب مواالس باالسم، خاصاف

 تقوؿ: با٢بصر شئت وإف جنسو. ُب شاع اسم كل والنكرة معْب، على دؿ اسم كل ا٤بعرفة فتقوؿ: با٢بد شئت

 وما ودة،ا٤بقص والنكرة بأؿ، وا٤بعرؼ ا٤بوصوؿ، واالسم اإلشارة، واسم والعلم، الضمائر، وىي سبعة ا٤بعارؼ

 ألنو النحو؛ ُب السهلة ا٤بوضوعات من والتنكّب التعريف أف وأظن ذلك، سوى ما والنكرة معرفة. إىل أضيف

 ا٢بصر. طريق من واضح
ً  أيض ا با٤بهم، ليس ألنو نقرأه؛ أف أحب ال موضوع على ٙبدث ذلك بعد  العلم أي ا٤بعارؼ، نعت عن   

 وصف ىو تفصيل، أي ٗباذا؟ تنعت اإلشارة واسم شارة،اإل باسم وينعت بأؿ، با٤بعرؼ ينعت ٗباذا؟ ينعت

 إىل اآلف ننتقل أف نريد لكن فيو، الٍب األمثلة من تستفيدوا اقرؤوه جديدة، ٫بوية أحكاـ فيو وليس اللغوي، للواقع

 والنكرة. ا٤بعرفة موضوع ُب لؤلسئلة اجملاؿ نفتح أف ٲبكن إليو أنتقل وقبل التوكيد، وىو التايل ا٤بوضوع
 سئلة:األ

 س:...
      ً  منعوت ا. يقع ال أي ينعت ال    ً     نعت ا.... يقع ال الضمّب يقوؿ: جػ:

 الكرًن. ٧بمد جاء مثاؿ:
 بو. ينعت وال ينعت ال    ً  نعت ا، يقع وال      ً  منعوت ا، يقع ال الضمّب نقوؿ: ٧بمد، وا٤بنعوت: الكرًن، النعت:

 س:....
ً   ٧بمد ا؟ يسمى رجل كل ىل ا١بنس، ُب     ً شائع ا ليس جػ: ً   مد ا؟٧ب جنس ما     ُب شاع اسم كل النكرة  

: نقوؿ جنس احملمدوف، ليس ٧بمد؟ جنس ما جنسو،  ٫بن لكن ا١بنس، ىذا ذلك. ٫بو أو ذكر أو رجل    ً مثبل 

 وضعو؟ ٤باذا العلم، وضع الذي الواضع العلم، يستعمل ٤باذا أي وضعو. بأصل يكوف تعريفو العلم عْب نقوؿ:

 أفراد عن ٛبيز لكي أي ىها، أشبا من غّبىا عن ٛبيز أف جلأ من مكة؟ ٠بيت ٤باذا مكة، مكة ٠بيت عندما

ً   ٧بمد ا؟   َ ٠بي   ٤باذا ٧بمد، طيب ا،جنسه ً   ٧بمد ا؟ وضع الذي من جنسو، أفراد بقية عن ٲبيز لكي    سمي ىو   
 
   ا٤ب
ُ
 مثل   



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٛٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا ٠باؾ الذي ىو فأبوؾ أبوؾ، ً  ٧بمد  ٍ  حينئذ ؟ جنسك أفراد من جنسك، أفراد بقية عن ٲبيزؾ لكي     ٛبيزت ىل     

ً  أيض ا آخر، وضع ىذا آخروف، ولد عنده إنساف آخر، وضع لكن علم، ىذا جنسك؟ أفراد بقية عن ٗبحمد    

ً  أيض ا ثالث ووضع ٗبحمد، أحدىم ميز أوالد عنده  اإلهباـ أو حدث، الذي التعدد اآلف ٗبحمد، أحدىم ميز   

 اصل،ا٢ب الشيوع ا٢باجة؟ من ا٢باصل الشيوع بسبب حدث أـ وضع، أصل ُب حدث ىل حملمد، حدث الذي

 من أكثر ُب معينْب، أفراد ُب شاع أي ا٢باجة. بسبب شاع نقوؿ: شائع. نقوؿ: ما شاع، ٧بمد أف شك وال

 عن ٲبيزه لكي وضعو؟ ٤با األصل ُب وضعو الذي الواضع الوضع، أصل إىل ننظر ٫بن لذلك، ننظر ما لكن فرد،

 ُب وموجودة الشاـ ُب وجودةم حلب واحد،     ٍ باسم   تسمى مدف عدة ُب ا٤بدف، أ٠باء حٌب جنسو، أفراد
 فاإلسكندرية اإلسكندرية، ا٠بها العراؽ ُب مدينة عن ٠بعنا واآلف مصر، ُب موجودة واإلسكندرية األندلس،

 قد ٱباطبهم، ومن ىم، يعرفهم الذين جنسها أفراد بقية عن ٲبيزىا لكي وضعها؟ ٤باذا الواضع وضعها عندما

ً  أيض ا آخر واضع ُب يكوف  أصل بسبب حدث ما لكن نعم، حدث فالتعدد أخرى، لغاية نفسو العلم وضع   

 أخرى. ٢باجة حدث وإ٭با وضع،
 س:...

    ً  نعت ا. يقع ال بو، ينعت وال      ً  منعوت ا، يقع ينعت يعِب بو، ينعت وال ينعت الذي جػ:
  ٧بمد. مثاؿ:

 ٧بمد جاء نعم، بصفة؟ تصفو أف ٲبكن      ً  منعوت ا؟ يقع أف ٲبكن ىل يكوف؟ كيف اللغوي واالستعماؿ

 قلت فإذا يقع. ما يقوؿ:    ً  نعت ا؟ آخر استعماؿ ُب يقع ىل لكن      ً  منعوت ا، وقع منعوت؟ أـ نعت ىنا ٧بمد اجملتهد،

: ٌ  ٧بمد . أخي جاء    ً مثبل   القاعدة ىذه القاعدة، هىذ ال. يقوؿ: نعت؟. تقوؿ: أف يصح ىل نعت؟ ىنا ٧بمد   

 عرفنا عندما بالتعريف حٌب لكن    ً  حصر ا، لك حصرىا با٢بصر ىو   ً  طبع ا نعت. يقع ما ٧بمد ال، يقوؿ: مفيدة،

ً  علم ا يكوف عندما مشتق؟ ٧بمد ىل طيب ٗبشتق. إال يكوف ال النعت قلنا: النعت،  با٤بشتق، ليس مسمى على   

: نقوؿ األصل وُب ، ىذا    ً مثبل  ٌ  ٧بمد . وىذا مذمـو  جعلتو إذا لكن مشتق، ىذا يعِب، ٩بدوح وىذا مذمـو ىذا أي   

ً   علم ا،  ليس وىو صاّب، إنساف تسمي قد و٥بذا الشيء، ىذا على علم أهنا أردت إذا مشتقة، ليست فاألعبلـ   

 أف على ينصوف وا١بماعة السنة أىل فلهذا الشيء، ذاى على علم ىو وإ٭با الصبلح، من مأخوذ االسم بصاّب،



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 الناس أعبلـ لكن نفسو، الوقت ُب وصفات أ٠باء ألوصافها، متضمنة أو أوصافها، من مشتقة أعبلـ اهلل أ٠باء

 ٦برد ألنو فاسد؛ وىو صاّب تسميو قد ال، ٧بمود؟ أنو يعِب و٧بمد صاّب، أنو يعِب فصاّب ال، مشتقة؟ ىي ىل

 أخي ىذا قلت: ولو    ً  نعت ا، يبقى ما فلهذا جامد. علم قو٥بم: معُب ىذا إخوانو، عن ٲبيزه لكي فقط عليو علم

ا يعرب مل ٧بمد. ً  ٧بمد   بياين. عطف وإما بدؿ إما      ٍ حينئذ   إعرابو إف سيأٌب وإ٭با    ً  نعت ا،   
 س:...
 يالذ ا١بنسية أؿ ىو ىذا ا١بنسية، بأؿ معرؼ فيكوف أؿ، عليو وأدخلت ا١بنس أردت إذا جػ:...

 معرفة، ىنا التفاح لذيذ. التفاح قلت: لو لكن نكرة، ىذه تفاحة. أو تفاح، قلنا: فلو بأؿ، ا٤بعرؼ ُب ذكرناه

 أي للجنس، ىذا ىنا؟ معناىا ما أؿ، معُب من أؿ، من خارج من لفظو، من ليس بأؿ معرؼ بأؿ، معرؼ

 غّبه؟ عن التفاح ٛبيز ما وال ه،غّب  عن التفاح ٛبيز أف تستطيع معروؼ؟ غّب وال معروؼ التفاح جنس جنسو،

 عن ٛبيزت ىنا تفاحة لذيذة. تفاحة قلت: لو ما خبلؼ معرفة. فتقوؿ: غّبه عن ٛبيز أنو ٗبا با٤بعرفة، خاص

 عن يتميز التفاح جنس األخرى، باألجناس      ٍ حينئذ   فيقابل جنس، ىذا فالتفاح غّبىا، عن ٛبيزت ما غّبىا؟

 تفاحة، بالنوع؟... تريد ماذا كلو.... ا١بنس تريد ألنك معرفة؛ صار إذف يتميز، يتميز؟ ما أو الربتقاؿ، جنس

 ىكذا. الربتقاؿ، مقابل تفاح التفاحات، ٝبيع أي التفاح، جنس تريد جنس باأللفاظ، تتبلعب ال
  لذيذ. التفاح مثاؿ:

 غّبه، عن ٛبيز ألنو معرفة؛ ىذا األخرى، األغذية وعن الليموف عن ٩بيز وا١بنس كلو، ا١بنس تريد أي

 عن تتميز ما التفاحات، بقية جنسها؟ ما ٔبنسها، ٗباذا؟ تقابلها تفاحة تفاحة. قلت: لكن األجناس، بقية عن

 عن يتميز التفاح طيب آخره، إىل ليموف، برتقاؿ، التفاح؟ تقابل الٍب األشياء ما التفاح، لكن التفاحات، بقية

 ىذه تتميز ىل رابعة، وتفاحة ثالثة، وتفاحة أخرى، احةتف جنسها؟ ما تفاحة لكن ٛبيز، والليموف؟ التفاح

 ا١بنسية. أؿ ىذه تتميز، ما التفاحات؟ بقية عن التفاحة
 س:...

 أنواع: ثبلثة اللغة ُب أؿ ذكرناه ما جػ:



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 وإذا نكرة، صار االسم من أسقطت إذا الٍب بأهنا وتعرؼ ذكرناىا، الٍب وىي ا٤بعرفة. أؿ األوؿ: النوع

 ا٤بعرفة. أؿ ىذا معرفة، سماال صار أدخلتها
 كالكلمة بأؿ الكلمة ألف     ً   تعريف ا؛ تفسد ال ما فلهذا سواء، وعدما وجودىا أي الزائدة. أؿ الثاين: النوع

 أؿ وىذه أؿ، دوف من وال أؿ فيو سواء معرفة، اهلل اهلل، ا١ببللة لفظ ُب أؿ مثل تسمى، زائدة أؿ ىذه أؿ، ببل

 اهلل. لكم: أقوؿ عندما اهلل، اللفظ من حدث أؿ، من حدث ما أؿ؟ من حدث اهلل التعريف ىل لكن الزمة،

 تكوف تكوف؟ ماذا لفظها التعريف تكتسب الٍب وا٤بعرفة اللفظ، من اللفظ؟ من تعرفوف وال بأؿ ا٤براد تعرفوف

 من ال ظهالف من منها ا٤براد نعرؼ الكعبة ألف زائدة؛ فيو أؿ والكعبة زائدة، فيو وأؿ علم، ىذا فاهلل إذف علم،

 زائدة. وأؿ بعدىا، الٍب الصلة من التعريف تكتسب الذين، ا٤بوصولة، األ٠باء ُب الٍب كذلك أؿ،
 إذا أي ا٤بفعوؿ، وأ٠باء الفعل أ٠باء ُب ٧بصورة وىذه الذي، ٗبعُب الٍب ا٤بوصولة. أؿ الثالث: النوع

 الذي. ٗبعُب موصوؿ اسم فهي ا٤بفعوؿ أو الفاعل أ٠باء على أؿ دخلت
 التوكيد. وىو التايل ا٤بوضوع إىل اآلف تقلنن

 وىي ا٤برفوعة، األ٠باء من السابع النوع على األصل ُب الكبلـ ألف واضحة؛ سبق فيما عبلقتو التوكيد

 إف خرب و وأخواهتا، كاف واسم ا٤ببتدأ، وخرب وا٤ببتدأ، الفاعل، ونائب الفاعل، وىي قبل، من خالد الشيخ ذكرىا

 انتهينا النعت والبدؿ. العطف، و والتوكيد، النعت، قاؿ: والتوابع التوابع، ذكر ٍب رفوعات،م ستة ىذه وأخواهتا،

 التوكيد. وىو الثاين التابع اآلف منو،
 *** ا٤بًب ***

 ومعنوي. لفظي وىو والتوكيد
 *** الشرح ***

 التوكيد ينوالثا :-تعاىل اهلل رٞبو- يقوؿ أف األفضل من وكاف ومعنوي: لفظي وىو والتوكيد قولو:

 فاألوؿ والبدؿ، والعطف والتوكيد النعت وىي قبل: من قاؿ ألنو لفظية؛ ملحوظة وىذه ومعنوي. لفظي وىو

 لفظي وىو التوكيد، والثاين فيقوؿ: يربط، أف ينبغي كاف الثاين، إىل سيصل اآلف ٍب وكذا. كذا وىو النعت

 ومعنوي. لفظي نوعْب: التوكيد أف ذكر فهو    ً  كثّب ا، مهمة ليست لفظية ملحوظة ىذه ومعنوي.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 توضع إ٭با اللغة التوكيد؟ معُب ما ا٤بعُب، ترسيخ الشيء، ٙبقيق الشيء، تقوية التوكيد: التوكيد: وقولو:

 ا٤بعاين كل ُب انظر نوعْب، على ا٤بعاين وىذه ا٤بستمع، إىل ا٤بتكلم من ا٤بعاين إليصاؿ ا٤بوضوعة اللغة للمعاين،

 وىذا أريده، الذي ا٤بعُب تعرؼ اللفظ. قلت: إذا باللفظ، إال تعرؼ ما جديدة سةمؤس معاين إما نوعْب: على

 قلت: فإذا الكلمة، ىذه أقوؿ حٌب أريد الذي ا٤بعُب تعرؼ ما جديدة، مؤسسة معانيها اللغة أغلب اللغة، أغلب

 تأكيد فقط ىي ٭باوإ جديدة، غّب معاين ا٤بعاين تكوف أو أريده، الذي ا١بديد ا٤بعُب ىذا تعرؼ الكلمة. ىذه

: لك قلت فإذا تعرفو، الذي ا٤بعُب أوكد وإ٭با تعرفو، الذي ا٤بعُب أوكد ٍب تعرفو، أنت ا٤بعُب ا٤بعروؼ، للمعُب     ً مثبل 

 أقوؿ: حٌب تعرؼ، ما ماذا؟ ٧بمد طيب تعرؼ، ما ٧بمد؟. أقوؿ: أف قبل ٧بمد. سأقوؿ: إين تعرؼ ىل ٧بمد.

ا إف قلت: فإذا مؤسسة، جديدة معاين ىذه قارئ، أقوؿ حٌب قارئ أريد أين تعرؼ ما    ٌ  قراء .    ٌ ٧بمد   ً  ٧بمد  ٌ  قارئ .     ما    

ا أف ُب حٌب ٧بمد. أقوؿ: حٌب ٧بمد معُب تعرؼ ً  ٧بمد  ٌ  قارئ ،     أكسبتك الذي ا٤بعُب ما إف لكن كذلك، وقارئ    

 جديد. معُب افيه ليس جديد، معُب فيها ما إياه؟
  الثاني: القسم

ا إف ٫بو ُب نقوؿ الرحيم، الرٞبن اهلل بسم ً  ٧بمد  ٌ  شجاع :     جديد، ٤بعُب مؤسسة أي مؤسسة، كلمة ٧بمد    

ً  أيض ا وشجاع  مؤسسة إما فا٤بعاين التوكيد، معُب لو وىو مؤكد، لفظ مؤكدة، نسميها وإف جديد، ٤بعُب مؤسسة   

 معناه، ىذا مؤكد، لفظ وإف جديد، ٗبعُب مؤسس لفظ وشجاع جديد، ٗبعُب مؤسس يكوف فمحمد مؤكدة، أو

  معروؼ. معُب تقوية أي أكيد،الت معناه
ٌ  شجاع ،    ٌ ٧بمد   مثاؿ: ٌ  شجاع .    ٌ حملمد            

 يكوف وىذا التأكيد، معناه ففائدتو مؤكد، لفظ التأكيد، معناىا والبلـ ٧بمد، إىل الشجاعة نسبة ىي

 النحو. ُب كثّبة أبواب ُب
     ً   مسرع ا.    ٌ ٧بمد   جاء مثاؿ:
 مؤسس مؤسس، لفظ ىذا     ً  فمسرع ا إذف    ً   مسرع ا. قلت: أف بعد إال    ً  مسرع ا جاء أنو تعرفوف ال فأنتم

 جديد. ٤بعُب
ً   ضاحك ا.    ٌ ٧بمد   تبسم مثاؿ:     



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٖ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً   ضاحك ا: ً   جديد ا، معُب يؤكد مل وىو حاؿ،      ا٢باؿف التأكيد، معناه مؤكد، لفظ فهذا تبسم، أكد بل    

ً   جديد ا، معُب تؤسس مؤسسة، إما كذلك  التمييز كذلك، التمييز قبل، من ا٤بعروؼ ا٤بعُب ؤكدت مؤكدة، أو    

ً  مؤسس ا يكوف ا أو جديد، ٤بعُب     ً  مؤكد   قبل. من معروؼ ٤بعُب    
      ً  كتاب ا. أو    ً رجبل   أو     ً رياال   ثبلثوف عندي مثاؿ:
. أو     ً رياال   أقوؿ: حٌب تعرفوف ما فأنتم  ٤بعُب مؤسس لفظ ىذا     ً  كتاب ا. أو    ً رجبل   أو     ً رياال   قوؿ: إذف    ً رجبل 

 جديد.
   ً   يوم ا. ثبلثوف الشهر أياـ ؿ:مثا

 معترب معُب والتأكيد التأكيد، معناه ىو ال، نقوؿ: لغو. لو فائدة ال تقوؿ: مؤكد، والتمييز ٛبييز،   ً   يوم ا:

. إليو تدعو قد اللغة ُب ِ  دواع      
ً  مؤسس ا يكوف قد فاللفظ ذف:إ ا يكوف وقد جديد، ٤بعُب     ً  مؤكد   سابق. ٤بعُب    

ٌ  و٧بمد : ء،اجملي جاء: نفسو.    ٌ ٧بمد   جاء مثاؿ:  ٧بمد، إىل اجمليء فأسندنا ٗبحمد، ا٤بسماة الذات    

 جديد. ٗبعُب أتت ما فقط، السابق ا٤بعُب أكدت ونفسو:
  كلو. ا١بيش جاء مثاؿ:

ً   مؤسس ا. وليس مؤكد، فلفظ كلو: أما ا١بيش، إىل اجمليء نسبة ىو      
ٌ  توكيد ، ا٤بعربوف يذكره الذي أو التوكيد، يسمى ىذا اآلف، التوابع ُب ا٤بذكور الباب ىذا  الباب ىذا     

 ُب الصناعي التوكيد ىذا وأٝبع، وكل وكلتا وكبل والنفس بالعْب التوكيد وىو التوكيد، من معْب لنوع معقود
 الكلمة. تكرار أي اللفظي، للتأكيد أو األلفاظ، هبذه للتوكيد معقود الباب ىذا النحوية، الصناعة

ٌ  ٧بمد .    ٌ ٧بمد   جاء مثاؿ:     
ً   تأكيد ا، النحوية الصناعة ُب يسمى ال التأكيد من ذلك سوى وما الباب، ىذا ُب يدخل الذي ىذا      

ً  أيض ا وا٢باؿ االبتداء، والـ تأكيد،     إف   مثل: كثّبة أمثلة ونشرنا  أشياء ذلك وغّب والتمييز،     ً  مؤكد ا، يكوف قد   

ا مؤكدات، ىي العرب اللغة ُب اللغة، ُب ىذا لغوي، تأكيد تسمى لكن مؤكدات ىذه كثّبة، ً  تأكيد   لكن     ً  لغوي ا،     

ً   تأكيد ا. تسمى ال النحوية الصناعة ُب      



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٖ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا إف مثاؿ: ً  ٧بمد  ٌ  كرًن .     من لو ٧بل ال الفتح، على مبِب ناسخ، حرؼ تقوؿ: تأكيد. تقوؿ: ما إف:   

ا يعرب الذي أما اإلعراب. ً  تأكيد   التأكيد أو الكلمة، بتكرار اللفظي التوكيد وىو الباب، ىذا لو ا٤بعقود فهو     

 وأٝبع. وكل وكلتا وكبل والعْب بالنفس احملصور ووى ا٤بعنوي
 *** ا٤بًب ***

 كجاء بمرادفو أو زيٌد، زيدٌ  كجاء بلفظو، األول إعادة فاللفظي ومعنوي، لفظي وىو التوكيد وىو

 أسٌد. ليث
 *** الشرح ***

 األغراض. من لغرض بلفظو ا٤بؤكد إعادة بلفظو، األوؿ إعادة ألنو واضح؛ ىذا اللفظي التوكيد
 ٧بمد. ٪بح ٧بمد، جاء مثاؿ:

 ُب حٌب التأكيد، لو يتبْب ما رٗبا تكتب عندما التوكيد، يبْب قد واألسلوب تريد، الذي ا٤بعُب ىذا
 ٧بد، ٧بمد جاء اللفظ، طريقة ُب حٌب      ً  معتاد ا، معُب أرادوا لو كما ليسوا لتوكيدا أرادوا إذا اآلف الناس استعماؿ

 اللفظي. التوكيد ىذا ٧بمد، ٪بح ٪بح آخر،    ً شيئ ا سلي ٧بمد أنو يؤكد أف يريد تأكيد،
 مرادفو. بتكرار يكوف وقد

ً   أسد ا.    ً ليث ا رأيت مثاؿ:     
 تريد      ً  غضنفر ا. أو    ً ليث ا ال، تقوؿ: كذا. أو   ً قط ا شفت ٲبكن بليث، ىو ما تقوؿ: قد التأكيد، أردت إذا

 التأكيد. معُب ىذا تؤكده، أف
 *** ا٤بًب ***

 االعتناء. أو اإلصغاء عدم أو النسيان، خوف أو التقرير لقصد بو جيءَ  إنما
 *** الشرح ***

 الفقرة ىذه ُب اللفظي، التوكيد تعريف السابقة الفقرة ُب اللفظي، التأكيد فائدة يبْب الفقرة ىذه ُب

 فوائد: أربعة لو ذكر اللفظي، التوكيد فائدة



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 التقوية. أي التقرير. قصد إما األوىل:
ً  قلم ا    ِ اشَب   عليو، تؤكد يعِب سياف.الن خوؼ الثانية: ً   قلم ا،     الكلمة. عليو تؤكد ينسى ما لكي   
 أخرى. مرة لو فتكررىا     ً مصغي ا كاف ما اإلصغاء. عدـ الثالثة:
 وتسمع. ٥با ينتبو لكي تكررىا هبا، مهتم الكلمة، هبذه     ً معتن ا ألنك االعتناء. الرابعة:

 *** ا٤بًب ***
 ظاىره بما الخصوص إرادة أو المتبوع، إلى إضافة تقدير احتمال الرافع التابع ىو والمعنوي

 العموم.
 *** الشرح ***

 البداية ُب ذكر اللفظي التوكيد ُب ىو القارئ، تنبيو أجل من ينوع لعلو -تعاىل اهلل رٞبو- خالد الشيخ

 ذكر عكس، ا٤بعنوي التوكيد ُب الفائدة، ذكر ٍب األوؿ، اللفظ تكرير عرفو، رأينا، كما الفائدة ذكر ٍب التعريف،

 بألفاظ التوكيد ىو ا٤بعنوي التوكيد أفضل، لكاف يفعل مل ولو التعريف، بعد فيما سيذكر ٍب الفائدة، البداية ُب

 ا٤بعنوي. التوكيد ألفاظ ىي ىذه وأٝبع، كل، و وكلتا، وكبل، والعْب النفس وىي معينة،
 أٝبعوف. الناس جاء كبلٮبا، الطالباف ح٪ب كلو، ا١بيش جاء عينو، األمّب جاء نفسو، ٧بمد جاء مثاؿ:

 ذكر غرضو؟ ما يستعمل؟ ٤با فائدتو؟ ما لكن واضح، شأنو فبهذا ٧بصورة، ألفاظو ا٤بعنوي، التوكيد ىذا

 فائدتْب. لو خالد الشيخ
 ا٤براد وليس الكبلـ ظاىر ا٤براد أي األوىل، الفائدة ىذه ا٤بتبوع: إىل إضافة تقدير احتماؿ الرافع قولو:

 جاء الذي أف يظن قد بكثرة، يأتوف ما ىناؾ أي ا٤بلك. جاء أو األمّب جاء قيل: فإذا ٧بذوؼ، مضاؼ يرتقد

، أمره أو الرسوؿ، أرسلو الذي ا٤برسـو أو الوزير،    ً مثبل    تقوؿ: بنفسو، جاء أنو تؤكد أف فَبيد ذلك، ٫بو أو    ً مثبل 

 لدفع فهذا بنفسو، جاء ىو ال، ا٤بلك، رأم جاء أو ا٤بلك، رسوؿ جاء تقدير، ىناؾ ليس نفسو. ا٤بلك جاء

 والنفس. بالعْب وتكوف اإلضافة، تقدير احتماؿ دفع األوىل: فالفائدة اإلضافة، تقدير احتماؿ
: ظاىره ٗبا ا٣بصوص إرادة أو قولو:  ٤با ا٣بصوص إرادة بالتوكيد يدفع أف أي الثانية، الفائدة ىذه العمـو

، ظاىره ، فيها كلمة تذكر العمـو ، ىذا تريد أنك تؤكد ولكي عمـو  كلو، بالفعل تريده أكثره، تريد ال العمـو



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٖ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٪بح لو يعِب الطبلب. ٪بح فتقوؿ: تبالغ قد با٤ببالغة، يسمى ال وىذا وأٝبع، وكلتا، وكبل، كل، بألفاظ فتؤكده

 يعِب الطبلب، كل ىم ما الطبلب. بو يطالب األمر ىذا يقوؿ: أو الطبلب، ٪بح يقوؿ: قد الطبلب، أكثر

 بو يطالب األمر ىذا جاء تقوؿ: قد ىذا الطبلب. بو يطالب األمر ىذا قاؿ: لو ذلك ومع الطبلب، أكثر

 حقيقة بالفعل أردت إذا لكن الطبلب، أغلب أو لؤلكثرية ا٢بكم ألف الطبلب؛ أكثر تريد وأنت الطبلب.

، تريد اللفظ،  تقوؿ: التوكيد، بلفظ تأٌب ىنا متخلف، واحد ُب ما الطبلب فكل ا٣بصوص، احتماؿ ال العمـو

 الطبلب يريده أو كلهم، الطبلب يريده ا٤بعنوي، التوكيد ألفاظ من بلفظ وتأٌب الطبلب. يريده الذي ىذا

 ا٢باضروف أو منهم، ا٤بتفوقوف أو أغلبهم، أو أكثرىم ٰبتمل ما      ٍ حينئذ   أٝبعوف. أو كلهم قلت: إذا أٝبعوف،

  ً   يع ا.ٝب الطبلب عمومها، على الطبلب ال، منهم،
 الظاىر. الكبلـ معُب إرادة ا٤بعنوي التوكيد فائدة إف فنقوؿ: واحدة، فائدة ُب الفائدتْب ٪بمع أف وٲبكن

، بالعمـو وتعرب األكثر تريد وقد و٦باز، توسع،    ً مثبل   فيو العرب فكبلـ  العرب، كبلـ ُب كثّبة توسعات وفيو    ً مثبل 

 توسع. احتماؿ أي لدفع وكيد؛بالت فتأٌب توسع أي دوف من الكبلـ ظاىر أردت إذا
 بن علي أف وىي نسبتها، ُب خطأ على ننبو لكن مشهورة، قصة ىي بالدرس: تتعلق ال سريعة فائدة

 ا٢بجر يستلم أف أراد إذا الناس فكاف بالبيت، يطوؼ وكاف إمامة، وذا      ً مشهور ا كاف -تعاىل اهلل رٞبو- ا٢بسْب

 أراد إذا وكاف للعهد،    ً ولي ا كاف عندما ا٤بلك عبد ابن ا٣بلفاء بناءأ أحد      ً موجود ا وكاف يستلمو، حٌب عنو ابتعدوا

 يعرفو، ال أنو يدعي أو يعرفو، ال الرجل؟. ىذا من فقاؿ: عليو، الناس وازدحم ذلك، ُب تعب ا٢بجر يستلم أف

  وقاؿ: شاعر عليو فرد
 البطحاء تعرؼ الذي ىذا

 وطأتو
 

       ُ والرحم   وا٢بل يعرفو والبيت 
 

 كلهم اهلل عباد خّب ابن ىذا
 

 العلم الطاىر النقي التقي وىذا 
 

 كنت إف فاطمة ابن ىذا
 جاىلو

 

 ختموا قد اهلل أنبياء ٔبده 
 

 والعجم أنكرت من تعرؼ العرب  ىذا؟. من قولك: وليس
 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 بضائره
 

 ُب إال قط. ال قاؿ: ما
 تشهده

 

 نعم الءه لكانت التشهد لوال 
 

 من ويغضى حياء يغضى
 مهابتو

 

 يبتسم حْب إال ُ    ي كلم فبل 
 

 أمراف: القصة من الشاىد
 وليست الكناين، با٢بزين ا٤بلقب عبيد بن لعمرو أهنا والصواب الفرزدؽ. إىل تنسب أهنا األوؿ:

 للفرزدؽ.
 معرفة. بقي وإ٭با نكرة، ا٢بسْب ابن علي ٯبعل مل ا٢بسْب، بن علي أنكر عندما األمّب ىذا أف الثانية:

 شيء أصاهبا ولو معرفة، فتبقى األسباب من لسبب الشيوع من شيء يصيبها قد ا٤بعرفة فإ قبل: من قولنا فهذا

 الشيوع. من
 الثالث: القسم

ً  علم ا وزدنا علمتنا، ٗبا وانفعنا ينفعا، ما علمنا اللهم: الرحيم، الرٞبن اهلل بسم  شيء كل على إنك   

 للتوكيد -األوىل الفائدة– األوؿ الغرض أف -ىلتعا اهلل رٞبو- وذكر ا٤بعنوي، التوكيد على موصوؿ الكبلـ قدير،

 والعْب. بالنفس تكوف إ٭با ا٤بتبوع إىل إضافة تقدير احتماؿ رفع وىي ا٤بعنوي
 عينو. ا٤بدير جاء نفسو،    ٌ زيد   جاء مثاؿ:
 رسولو، ال آخر،    ً شيئ ا وليس ا٤بدير ىو جاء الذي أف ظاىره، على الكبلـ أف على التأكيد بذلك تريد

 الكبلـ. عن االحتماؿ رفع أي ذلك، ٫بو وال توجيهو، وال أمره، وال
 *** ا٤بًب ***

 أو نفسها ىند جاءت تقول: المذكر، توكيد في كلفظهما المؤنث توكيد في والعين النفس ولفظ

 عينها.
 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٖٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 وعْب، نفس ا٤بذكر مع وا٤بؤنث، ا٤بذكر مع واحد بلفظ يستعمبلف والعْب النفس إف يقوؿ: أف يريد

ً  أيض ا ا٤بؤنث ومع   وعينة. نفسة، تقوؿ: ما وعْب، نفس   
 نفسها. ىند جاء نفسو، ٧بمد جاء مثاؿ:

 وعْب نفس كلمة لكن للمؤنث، نفسها ُب والضمّب للمذكر، نفسو ُب والضمّب نفس، فكبلٮبا

 الفقرة. هبذه أراده الذي ىذا وا٤بؤنث، ا٤بذكر مع عْب، وعْب، نفس، نفس، حدة،وا
 *** ا٤بًب ***

 أعينهما، أو أنفسهما، الزيدان جاء تقول: أفعل، على والعين النفس تجمع والجمع المثنى وفي

 .أعينهن أو أنفسهن الهندات وجاءت أعينهم، أو أنفسهم الزيدون وجاء
 *** الشرح ***

 كاف أـ  ً   ٝبع ا، ا٤بؤكد كاف سواء أفعل، على ٘بمع التأكيد ُب والنفس العْب أف العرب، عن اع٠ب وىذا

    ً  مثن ا.
 أنفسهما. الطالباف ٪بح مثاؿ:

 إ٭با وا١بمع ا٤بثُب مع والعْب النفس نقوؿ: العرب، عن السماع ىذا ٝبع، وأنفس مثُب، فالطالباف

 أعْب. أنفس، أفعل، على أنفس، على ٯبمعاف
 أنفسهم. الطبلب ح٪ب مثاؿ:

 أف الباب ىذا غّب ُب لك ٯبوز أنو مع نفوس، على النفس ٘بمع نفوسهم. الطبلب ٪بح تقوؿ: ما أي

 التأكيد أردت إذا ال، التأكيد، باب ُب لكن ،-كثرة ٝبع– نفوس وعلى ،-قلة ٝبع– أنفس على النفس ٘بمع

 فواضح. معا١ب مع أما وأعْب، أنفس على أفعل، على والعْب النفس ٘بمع فأنك
 أعينهم. الطبلب رأيت أنفسهم، الطبلب جاء مثاؿ:
 با٤بفرد. فتؤكدىا أفعل، بغّب ا٤بثُب تؤكد أف بالقوية ليست لغة ُب فيجوز ذلك ومع

 عينهما. والطالباف نفسهما، الطالباف جاء مثاؿ:
 با٤بثُب. ا٤بثُب تؤكد أف ولك



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 عيناٮبا. الطالباف وجاء نفساٮبا، الطالباف جاء مثاؿ:
 بأفعل. ا٤بثُب تؤكد أف العليا الفصيحة فاللغة
 أنفسهما. الطالباف جاء مثاؿ:
 نفس. التأكيد لفظة على الكبلـ يطابق، أف بد ال الضمّب الضمّب، ثنية من بد ال   ً  طبع ا
ا ا٤بثُب يكوف أف والعليا الفصحى فاللغة إذف: ً  مؤكد   اإلفراد. القوة حيث من الثانية واللغة بأفعل،    
 نفسهما. الطالباف جاء مثاؿ:
 با٤بثُب. ا٤بثُب تؤكد أف اللغات، أضعف وىي واألخّبة، الثالثة واللغة
 نفساٮبا. الطالباف جاء مثاؿ:

ً  ٠باع ا ذلك كل  العرب. عن   
 *** ا٤بًب ***

 الثاني. الغرض في ويجيء
 *** الشرح ***

، ظاىره افيم ا٣بصوص إرادة احتماؿ رفع وىي قبل، من ا٤بذكورة الثانية الفائدة ُب أي  يقوؿ: العمـو

 سيأٌب. األلفاظ؟ ىي ما معينة. بألفاظ تكوف إ٭با الفائدة ىذه الغرض، ىذا
 *** ا٤بًب ***

 الزيدان جاء نحو المؤكد ضمير إلى مضافين بكلتا والمؤنث بكال، المذكر المثنى توكيد في

 كلها، والقبيلة كلو، الجيش جاء تقول: المؤكد ضمير إلى مضافة وبكل كلتاىما، والمرآتان كالىما،

 إما المذكورين، بعض الجائي كون احتمال وكلتا وكال الكل بذكر فترفع كلهن. والنساء كلهم، والقوم

 في أنهم على بناء الكل من كالواقع البعض من الواقع الفعل جعلت ألنك أو بالمتخلف، تعتد لم ألنك

 والقبيلة أجمع، الجيش جاء تقول: وجمع، وأجمعون وجمعاء أجمع كاًل  ويخلف واحد، شخًصا حكم

 [.ٜٖ ]الحجر: َأْجَمِعيَن{ }أُلْغوِيـَنـَُّهمْ  تعالى: اهلل قال جمع. والنساء أجمعون، والقوم جمعاء،



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕٖ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** الشرح ***
 ا٤بذكورة، األلفاظ هبذه يكوف العمـو ظاىره فيما ا٣بصوص إرادة دفع الفائدة ىذه الغرض، فهذا إذف

 األوؿ، الغرض ُب والعْب النفس ذكر قبل ومن الغرض، ٥بذا ألفاظ أربعة ىذه ع،وأٝب وكل، وكلتا، كبل، وىي

  الثاين. للغرض ألفاظ وستة األوؿ، للغرض اثنتاف ألفاظ، سنة األلفاظ ٦بموع فيكوف
، فعل جاء: كلو: الجيش جاء قولو: ٍ  ماض   مرفوع، معنوي، توكيد كل: نقوؿ: كلو: فاعل، ا١بيش:   

 فهو باسم اتصل إذا الضمّب أف ا٤بشهورة القاعدة على إليو، مضاؼ وا٥باء: مضاؼ، وىو الضمة. رفعو وعبلمة

 ال، ا١بيش، جاء ا١بيش، بعض ا٣بصوص يراد ال ظاىره، على الكبلـ أف كلو ا١بيش جاء ومعُب إليو، مضاؼ

 جاء ،ال ا١بيش، من األبطاؿ أو ا١بيش، أكثر ليس أي ا٣بصوص، إرادة دفع كلو، ا١بيش جاء يعِب ا١بيش جاء

 ا١بيش، جاء ٧بتمل، ىذا ا١بيش. جاء قلت: لو ما ٖببلؼ كلو، أي كلو. قلت: فإذا جاء، ا١بيش كل ا١بيش،

 تبع، والبقية ا١بيش، ىم كذا، األبطاؿ جاء أي كا٤ببالغة، أخرى      ٍ و٤بعاف   ا١بيش، كل أي الظاىر، للمعُب ٧بتمل

 ذلك. ٫بو أو ا١بيش. جاء قلنا: ا١بيش، أكثر جاء إذا أكثره، أي ا١بيش، جاء أو
 مضاؼ وىا: مضاؼ، وىو الضمة، رفعو وعبلمة مرفوع، معنوي، توكيد كل: كلها: والقبيلة قولو:

 إليو.
 سواء. ا٤بعُب ُب وأٝبع كل كل، ٗبعُب ىي أجمع: قولو:
 أٝبعوف. الناس جاء أو كلهم، الناس جاء مثاؿ:
 كل. ٗبعُب أٝبع ٝبيع، غّب وأٝبع واحد، ٗبعُب فهما

 أٝبعوف. الناس جاء أو كلهم، الناس جاء مثاؿ:
 أخرى. كلمة فهذه ٦بتمع، ٗبعُب وٝبيع
   ً   ٝبيع ا. الناس أكرمت مثاؿ:

 جاء أو أٝبعْب، الناس أكرمت تقوؿ: التأكيد أردت إذا لكن ٦بتمعْب، كوهنم حالة أكرمتهم أي

 ومع ٝبعاء، ا٤بؤنث ا٤بفرد ومع أٝبع، ا٤بذكر ا٤بفرد فمع تتصرؼ وىي أٝبعْب. الناس على سلم أو أٝبعوف، الناس



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٖٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 والقبيلة أٝبع، ا١بيش جاء أمثلة: ذلك ُب ذكر فعل، وزف على ٝبع ا٤بؤنثات ٝبع ومع أٝبعْب، ا٤بذكرين ٝبع

ُ  ْ }أل غ و يػ نػ ه م   وتعاىل: سبحانو وقاؿ ٝبع، والنساء أٝبعوف، والقـو ٝبعاء،    َ  ِ  ْ  ُ َ  أ ٝب  ع ْب {    َِ ْ  [:ٜٖ ]ا٢بجر: َ 

ْ   }أل غ و يػ نػ ه م {:  ُ    َ  ِ  ْ  ُ  والـ القسم، الـ ىنا البلـ ألف ٘برد؛ وىنا الفتح، على مبِب رفع، ٧بل ُب مضارع، فعل أغوي:  

 اإلعراب، من لو ٧بل ال توكيد، حرؼ والنوف: الرفع، ٧بلو فيكوف ا١بازمات، من وال الناصبات من ليست القسم

َ   }أ ٝب  ع ْب {: و أنا، تقديره مستَب والفاعل: نصب، ٧بل ُب بو، مفعوؿ وىم:  َِ ْ  واهلل– قاؿ كأنو ىم، ّبللضم توكيد  َ 

 الفتحة. نصبو وعبلمة منصوب، معنوي توكيد نقوؿ: كل، ٗبعُب ألنو توكيد؛ ىذا إذف كلهم. ألغوينهم :-أعلم
 *** ا٤بًب ***

 أجمع، كلو الجيش جاء فتقول: أجمع، على كل تقدم بشرط وأجمع كل بين جمعت شئت وإن

 [.ٚ ]ص: َأْجَمُعوَن{ ُكلُُّهمْ  َكةُ اْلَمالئِ  }َفَسَجدَ  تعالى: اهلل قال الباقي وكذا
 *** الشرح ***

 كل فأف بينهما ٝبع إذا لكن قليل. قل دوف بأٝبع التوكيد إف قيل: حٌب وأٝبع، كل بْب يقرف ما    ً كثّب ا

 تعاىل: قولو ُب كما هبما أتيت فإذا بكل، تأٌب ال أو بكل تأٌب أف لك لكن الكبلـ، ُب      ٍ حينئذ   ا٤بقدمة ىي

َ  َ }ف س ج د    َ َ  ُ م بلئ ك ة    ْ ال    َ  ُ  ْ ك ل ه م   َ  ِ  َ   أ ٝب  ع وف {، ُ  ُّ   َُ ْ َ   }س ج د {: نعرب؟ كيف َ   َ  َ ، فعل   ٍ  ماض  َ ُ   }ال م بلئ ك ة {: و     ِ  َ  و مرفوع، فاعل،   ْ 
ْ   }ك ل ه م {:  ُ ُّ  ُ  و إليو، مضاؼ وىم: مضاؼ، وىو الضمة، رفعو وعبلمة مرفوع، أوؿ، معنوي توكيد كل:  

َ   }أ ٝب  ع وف {:   َُ ْ ، معنوي توكيد  َ  ٍ  ثاف   الواو. رفعو وعبلمة مرفوع،   
 أٝبعْب. كلهم ا٤ببلئكة على صليت مثاؿ:

 بالتوكيد. يتعلق ما ىذا
 لو يعقد والذي جديد، ٗبعُب تأت ومل السابق ا٤بعُب أكدت كلمة كل ىو اللغوي التوكيد ا٣ببلصة:

 ا٤بعنوي التوكيد وأما األوؿ، اللفظ بتكرير فيكوف اللفظي التوكيد أما وا٤بعنوي، اللفظي التوكيد ىو النحو ُب باب

ا يسمى ذلك سوى وما وأٝبع، وكل، وكلتا، وكبل، والنفس، العْب، الستة: األلفاظ هبذه فيكوف ً  توكيد   ال     ً  لغوي ا،     
ا ً  توكيد   اللفظي. التوكيد باب من لكنو توكيد، يسمى سواه ما ٫بوي، توكيد يسمى الباب ىذا    ً  ٫بوي ا،     

 األسئلة:



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 س:....
 التأكيد طيب األمّب، وا٤بؤكد؟ نفسو، كيد؟التو  أين نفسو. األمّب جاء قلت: لو ا٤بؤكد، يعِب ا٤بتبوع جػ:

 كلمة ُب أـ حقيقة، نفسو األمّب ىنا ا٤براد ىل األمّب، وا٤بتبوع نفسو، التوكيد التابع؟ أين التوابع، باب من

 وجود احتماؿ يرفع نفسو. قولنا: توجيهو؟ جاء أو أمره، جاء أو األمّب، رسوؿ جاء أي ٧بذوؼ، مضاؼ

 ظاىره. على ىنا فالكبلـ ا٤بؤكد، إىل أي ا٤بتبوع، إىل مضاؼ
 س:...

 والتوكيد بأف، التوكيد مثل الباب، ىذا سوى ما اللغوي التوكيد اللغوي، التوكيد ليس التوكيد ال، جػ:

 اللفظي وا٤بعنوي، اللفظي التوكيد فهو النحوي التوكيد أما اللغوي، التوكيد ىذا االبتداء، ببلـ والتوكيد بالقسم،

 الستة. باأللفاظ وا٤بعنوي ألوىل،ا الكلمة بتكرير
 س:...

 حاؿ. تأٌب     ً غالب ا ٝبيع جػ:
    ً   ٝبيع ا. جئنا مثاؿ:

 ٦بتمعْب. كوننا حالة جئنا أي
 س:...
 كلمات ٱبتلف، قد التفصيلي ا٤بعُب لكن ا١بمع، معناه ٱبتلف،.... قد التفصيلي ا٤بعُب لكن جػ:....

 ا١بمع، وىو الكتب، وىو واحد معُب إىل تعود والكتيبة، الكتاب، مثل: واحد، شيء إىل األصل ُب تعود كثّبة

 ا٤بعُب على فقط يدؿ اللغوي فاألصل القتاؿ، ُب وىذا العلم، ُب ىذا آخر، شيء والكتيبة شيء، الكتاب لكن

 ٱبتلف. قد التفصيلي ا٤بعُب لكن اإلٝبايل،
 س:...

 ذلك، ُب ا١بواب ٰبضرين ال ،ٝبعْب تعالوا ذلك، ُب جواب ٰبضرين ال أدري، ما ٝبيعوف، ٝبيع، جػ:

 ٘بمع. ال أو ٘بمع ىل أدري ال لكن     ً  مفرد ا، استعما٥با استعما٥با، ُب ا٤بشهور



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٖ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 هبذه وا٤بعنوي بالتكرار، اللفظي     ً  ٧بصور ا، يكوف يكاد ألنو بالصعب؛ ليس رأيتم كما التوكيد وباب

 أخرى، أشياء وفيها إعراب فيها ،التأكيد على متوقفة فقط ليست الشواىد وىذه سريعة، شواىد نأخذ األلفاظ،

ً   واضح ا. الدرس كاف ولو حٌب الشواىد كثرة على احرص فلهذا      
  واألمثلة: الشواىد

  الشاعر: قاؿ األوؿ: ا٤بثاؿ
 ٰبلم الكرًن أف أف

 

 ضيم قد أجاره من يرين مل ما 
 

 ونصب. توكيد حرؼ نقوؿ: أف ٰبسن وال توكيد، حرؼ األوىل: وأف الثانية، أف وىي لفظي، توكيد أف:

 حرؼ قلت: لو ألف ا٣برب. ويرفع االسم، ينصب توكيد، حرؼ تقوؿ: أف بد ال ونصب. تقوؿ: أف شئت فأف

 وٰبلم: أف، اسم الكرًن: ا٣برب، وترفع االسم تنصب وىي النصب، إال تعمل ال أهنا أي ووقفت، ونصب. توكيد

 تطلب ما فلذلك ذلك، على تزيد ال السابق، ا٤بعُب لتأكيد لفظ ٦برد ىي الثانية وأف األوىل، أف ىذه أف، خرب

   ً  خرب ا. وال   ً ا٠ب ا
 الثاين: ا٤بثاؿ

  وإين معتمدي عليك عليك
 

 وجهي وجهت قد إليك إليك 
 

 ا٢برؼ، تأكيد من وإف الثانية، وىي لفظي، توكيد وإليك: الثانية، عليك وىي لفظي، توكيد عليك: 

 تأكدىا. أف ٲبكن ا١بملة حٌب تؤكده، أف ٲبكن شيء كل ملة،ا١ب شبو تأكيد من عليك وعليك إليك، وإليك
َ    }ك بل   الثالث: ا٤بثاؿ ْ  ُ األ ر ض   ُ    ِ د ك ت   ِ  َ إ ذ ا    َ ّ  ً د ك ا     ّ  ً د ك ا   َ  َ   َ و ج اء   (ٕٔ) َ  َ َ  ُ و ال م ل ك    َ ُّ َ ر ب ك   َ  ّ  ً ص ف ا    َ ْ  ّ ً  ص ف ا { َ   ،ٕٔ ]الفجر: َ 

ّ ً   }د ك ا {: [.ٕٕ  َ ّ ً   }د ك ا {: و الفتحة، نصبو وعبلمة منصوب، مطلق، مفعوؿ    َ  وعبلمة وب،منص لفظي، توكيد  

ّ ً   }ص ف ا {: و الثانية، وىي الفتحة، نصبو  َ  وقت ا٤بلك حالة تبْب أي الفتحة، نصبو وعبلمة منصوب، حاؿ،  

ّ ً   }ص ف ا {: و اللغة، ُب يكوف قد وىذا عليو، ا٤بعطوؼ دوف ا٤بعطوؼ من آتية ىنا اجمليء،  َ  لفظي. توكيد  
  الرابع: ا٤بثاؿ

  وترجو يدنو من أخوؾ أخوؾ
 

 استجابا    َ دعي   وإف مودتو، 
 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٖ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 والكاؼ: مضاؼ، وىو الواو، رفعو وعبلمة مرفوع، لفظي، توكيد الثانية: وأخوؾ مبتدأ، األوىل: أخوؾ

 الذي. ٗبعُب موصوؿ ىنا ومن ا٣برب، يدنو: من و إليو، مضاؼ
َ   َ }ى يػ ه ات   ا٣بامس: ا٤بثاؿ  ْ  َ َ   َ ى يػ ه ات     َ  ل م ا َ  ْ  َ  ت وع د وف { ِ    ُ {: [.ٖٙ ]ا٤بؤمنوف: ُ  َ  َ   }ى يػ ه ات    َ  ْ  َ  وأ٠باء فاعل، اسم  

 للنحويْب: مذاىب ثبلثة إعراهبا ُب األفعاؿ
 وغّبه. سيبويو ا١بمهور، مذىب معناه. من لفعل مطلق مفعوؿ أنو األوؿ: ا٤بذىب
 ا٣برب. مسد سد وفاعلو مبتدأ، أنو الثاين: ا٤بذىب
 فعلو. على   ً ٞببل   اإلعراب من لو ٧بل ال أنو الثالث: ا٤بذىب
 معناه. من لفعل لقمط مفعوؿ إنو ا١بمهور: قوؿ ا٤برجح: والقوؿ

{: و  َ   }ى يػ ه ات    َ  ْ  َ  الفتح. على مبِب نصب، ٧بل ُب لفظي، توكيد  
ر   َ  َ م ع     َِ    }ف إ ف   السادس: ا٤بثاؿ ْ  ِ ال ع س   ُ را    ْ  ْ   ً ي س  ر   َ  َ م ع   ِ    إ ف   (٘) ُ  ْ  ِ ال ع س   ُ را {  ْ  ْ  ً  ي س  ْ  ِ ال ع س ر   َ  َ م ع    ِ    }إ ف   [.ٙ ،٘ ]الشرح: ُ   ُ  ْ  

را {: ْ  ً   ي س   ا١بمل. توكيد من وىذا األوىل، للجملة لفظي توكيد ُ 
َ    }ك بل   السابع: ا٤بثاؿ ُ   َ س يػ ع ل م وف      َ ْ َ  س يػ ع ل م وف { َ    ك بل   ُ   ٍب    (ٗ) َ  َ    ُ  َ ْ  صحيح ىذا عطف، ىذا [.٘ ،ٗ ]النبأ: َ  َ 

 وال األوىل ا١بملة على معطوفة الثانية ا١بملة نقوؿ: اللفظي، التوكيد باب من ليس العطف، باب من لكن تابع،

 تبع. إهنا نقوؿ:
 فاعل. الشاعراف ألف مرفوع؛ معنوي، توكيد كبلٮبا: كبلٮبا. الشاعراف أحسن السابع: ا٤بثاؿ
َ  َ آد ـ     َ   َ }ع ل م   الثامن: ا٤بثاؿ ْ َ  َ األ ٠ب  اء      َ َ   ك ل ه ا{   َ    }ك ل ه ا{: [.ٖٔ ]البقرة: ُ       ُ َ   }ع ل م {: و معنوي، توكيد    فعل   َ  

، ٍ  ماض  َ   }آد ـ {: و اهلل، تقديره مستَب والفاعل: الفتح، على مبِب اإلعراب، من لو ٧بل ال     َ  و أوؿ، بو مفعوؿ   
َ  َْ }األ ٠ب    ٍ  ثاف . بو مفعوؿ  َ   اء {:      

ُ   َ }و ي ك وف   التاسع: ا٤بثاؿ  َ َ َ   }و ي ك وف {: [.ٜٖ ]األنفاؿ:  ِّ   ل ل و{ ُ  ُّ ُ ك ل و      ِّ  ُ الد ين       ُ  َ َ  و منصوب، مضارع، فعل  
ُ   }الد ين {: ُ  ُُّ   }ك ل و {: و الضمة، رفعو وعبلمة مرفوع، يكوف اسم     ِّ   الضمة، رفعو وعبلمة مرفوع، معنوي، توكيد  

 أي احملذوؼ، يكوف ٖبرب متعلقاف و٦برور، جار   ِّ    }ل ل و{: و الضمة، على مبِب جر، ٧بل ُب إليو، مضاؼ وا٥باء:

 هلل.      ً مستقر ا كلو الدين ويكوف



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٖٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ }و يػ ر ض ْب    العاشر: ا٤بثاؿ ْ  َ  ْ  َ  َ ُ    آتػ ي تػ ه ن   ِ َ ٗب  ا   ُ    ك ل ه ن {    َ ْ َ  َ  }و يػ ر ض ْب  {: [.ٔ٘ ]األحزاب: ُ  ُّ ْ  َ  ْ  َ  َ  على مبِب مضارع، فعل  

ِ َ   }ٗب  ا{: و الفتح، على مبِب رفع، ٧بل ُب فاعل، والنوف: رفع، ٧بل ُب اإلناث بنوف التصالو السكوف؛  الباء:  

ُ     }آتػ ي تػ ه ن {: و الذي، ٗبعُب موصوؿ اسم وما: جر، حرؼ ، فعل     َ ْ َ  ٍ  ماض   ٧بل ُب الفتح، على مبِب فاعل، والتاء:   

ُ     }ك ل ه ن {: و الفتح، على مبِب نصب، ٧بل ُب بو، مفعوؿ وىن: رفع، ُّ  ُ  رفعو وعبلمة مرفوع، معنوي، توكيد  

 ألف أتيتهن؛ ُب الضمّب وليس يرضْب، ُب اإلناث نوف وا٤بؤكد: إليو، مضاؼ وىن: ،مضاؼ وىو الضمة،

ا كاف فلو نصب، ٧بل ُب بو، مفعوؿ أتيتهن:   ُ ّ    ك ل هن. يقاؿ: لكاف لو      ً تأكيد 
ل ك م     َ ُْ   ِ }و أ ت وين   عشر: ا٢بادي ا٤بثاؿ ُ  ْ ب أ ى   ِ ْ َ  أ ٝب  ع ْب {  َِ   َِ ْ ل ك م {: [.ٖٜ ]يوسف: َ  ْ   }ب أ ى   ُ  ِ ْ  وأىل: جر، حرؼ الباء:   َِ 

َ   }أ ٝب  ع ْب {: و إليو، مضاؼ وكم: بالباب، رور٦ب اسم  َِ ْ  الياء. جره وعبلمة ٦برور، ألىل، تأكيد  َ 
ُ  ْ }ف أ غ ر قػ ن اى م   عشر: الثاين ا٤بثاؿ  َ  ْ َ  ْ َ  أ ٝب  ع ْب {   ََ   َِ ْ َ   }أ ٝب  ع ْب {: [.٘٘ ]الزخرؼ: [،ٚٚ ]األنبياء: َ   َِ ْ  توكيد  َ 

ْ   }ف أ غ ر قػ ن اى م {. ُب، ىم وا٤بؤكد: الياء، نصبو وعبلمة منصوب، معنوي،  ُ  َ  ْ َ  ْ  ََ   
ـ    ِ    }إ ف   عشر: الثالث ثاؿا٤ب ْ  َ يػ و  ْ  ِ ال ف ص ل    َ   َ ُ  ْ م يق اتػ ه م    ْ  َ  أ ٝب  ع ْب { ِ  َ   ُ   َِ ْ َ   }أ ٝب  ع ْب {: [.ٓٗ ]الدخاف: َ   َِ ْ  معنوي توكيد  َ 

ْ   }م يق اتػ ه م {، ُب، ىم وا٤بؤكد: الياء، جره وعبلمة ٦برور، ٥بم،  ُ  يـو إف ا٣بلق، إىل الثقلْب، إىل يعود ضمّب وىو  ِ  َ   ُ 

 جر. ٧بل ُب إليو، مضاؼ وىم: كلهم، ا٣بلق ميقات الفصل
 وولده والده من إليو أحب أكوف حٌب أحدكم يؤمن )ال والسبلـ: الصبلة عليو قاؿ عشر: الرابع ا٤بثاؿ

 ٦برور، معطوؼ وىي الناس، وا٤بؤكد: الياء، جره وعبلمة ٦برور، معنوي، توكيد )أٝبعْب(: أٝبعْب(. والناس

 الكسرة. جره وعبلمة
 فإذا مغرهبا، من الشمس تطلع حٌب الساعة تقـو )ال سبلـ:وال الصبلة عليو قاؿ عشر: ا٣بامس ا٤بثاؿ

 وىي )آمنوا(، ُب، ا١بماعة واو وا٤بؤكد: مرفوع، لفظي، توكيد )أٝبعوف(: أٝبعوف(. آمنوا الناس ورآىا طلعت

 رفع. ٧بل ُب فاعل،
 أعلم. واهلل

  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٗٔاجمللس: 
ـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحيػم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبل

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

فالسبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل ُب ىذه الليلة، ليلة الثبلثاء، التاسع والعشرين، من 
ِ                                                                 شهر ربيع  األوؿ من سنة ٜباف  وعشرين وأربعمائة وألف، من ىجرة ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وسػلم، و٫بن ُب                  ٍ        

، كنا قد ذكرنا ُب -رٞبو اهلل-بع عشر من دروس شرح ا٤بقدمة األزىرية للشيخ خالد األزىري الدرس الرا
على ا٤برفوعات، إذ ذكر أف األ٠باء  -رٞبو اهلل-                                          ً       الدرس ا٤باضي الكبلـ على أوؿ التوابع، استكماال  لكبلمو 

ا، وخرب إف وأخواهتا، ٍب ذكر ا٤برفوعة، ذكر منها الفاعل، ونائب الفاعل، وا٤ببتدأ وا٣برب، واسم كاف وأخواهت
ً                                  التوابع، التابع للمرفوع آخر التوابع، ٍب ذكر ىذه التوابع واحد ا واحد ا، ذكر النعت، وذكر التوكيد، وتكلم       ً نا                                                           

على بقية التوابع، وىي عطف  -إف شاء اهلل–أف نتكلم ُب ىذه الليلة                           َ عليهما ُب الدرس ا٤باضي، بقي  
 البياف، وعطف النسق، والبدؿ.

 ا٤بًب *** ***
والعطف وىو عطف بيان، وعطف نسق، فعطف البيان ىو التابع الجامد الذي جيَء بو 
إليضاح متبوعو، كأقسم باهلل أبو حفص عمر، أو لتخصيصو نحو قولو تعالى: }ِمن مَّاٍء َصِديٍد{ 

 [، وعطف النسق ىو التابع المتوسط بينو وبين متبوعو أحد حروف العطف.ٙٔ]إبراىيم: 
 الشرح ****** 

ذكر أف العطف نوعاف: عطف بياف، وعطف نسق، وىذا تقسيم اصطبلحي عن النحويْب، كذا 
٠بوٮبا، أما عطف البياف فعلى ا٠بو، بياف، تبيْب يبْب متبوعو، إما أف يوضحو إف كاف معرفة، وإما أف 

اد بالتوضيح، وا٤براد ٱبصصو إف كاف نكرة، وىذه ا٤بصطلحات ليست غريبة علينا، كنا قد شرحنا من قبل ا٤بر 
بالتخصيص، وشرحنا ذلك ُب النعت؛ ألف النعت فائدتو التوضيح إف كاف ا٤بنعوت معرفة، والتخصيص إف  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٖٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

كاف ا٤بنعوت نكرة، كذلك عطف البياف، يوافق النعت ُب الفائدة، ُب الغرض، ففائدهتما واحدة، وىي 
، وقلنا: ا٤براد بالتخصيص، تضييق دائرة التنكّب إيضاح ا٤بتبوع إف كاف ا٤بتبوع معرفة، وٚبصيصو إف كاف نكرة

 دوف إلغائها. 
 ، ٍ   مثاؿ: جاء ٧بمد  أبو خالد. ٧بمد: اسم الرجل، وكنية الرجل نفسو: أبو خالد، جاء: فعل ماض                                                                     ٌ             
ً                                                      و٧بمد: فاعل، أردت أف تبْب ٧بمد ا ىذا؟ من ىو؟ كأنو ظهر لك أف ُب ٧بمد غموض، أو ٰبتمل عند                            

و ٧بمد، فأردت أف تبينو، أف تزيل ما فيو من احتماؿ، فقلت: أبو خالد. أبو ا٤بستمع أكثر من شخص ا٠ب
بو ىنا للتوضيح كما قاؿ ا٤بؤلف، لتوضيحو، وا٤براد بالتوضيح رفع                     ُ  َ عطف بياين على ٧بمد، وأ ٌب  خالد 

ٍب االحتماؿ، شرحنا ذلك ُب النعت، فإذا قلت: جاء ٧بمد أبو خالد. فأنت إذا قلت: أبو خالد. الفائدة ال
أردهتا، الغرض الذي من أجلو قلت: أبو خالد. أف تدفع االحتماؿ غّب ا٤براد ٗبحمد، جاء ٧بمد، أبو خالد، 

ً       أي ا٤براد أبو خالد، ليس ٧بمد ا آخر.                           
ىذا ُب ا٤بعرفة، والبياف ُب النكرة قليل، وأنكره البصريوف، وأثبتو الكوفيوف، وعلى قولو الكوفيْب أدلة 

ٍ             حانو وتعاىل: }و ي س ق ى م ن م اء  ص د يد { ]إبراىيم: تسنده، ومن ذلك قولو سب   ِ  َ   ٍ      ِ   َ  ْ  ُ َ        ٍ                [: }م اء {: ٰبتمل، فا٤باء ٙٔ             
ٍ           ً                                          أنواع كثرة، فقاؿ: }م ن م اء  ص د يد {: }ص د يد {: ليس نعت ا، بل ىو عطف بياف، وا٤براد بالصديد ىو ا٤باء   ِ  َ      ٍ   ِ  َ   ٍ      ِ                   

ىذا اسم جامد يراد  الذي ٱبرج من ا١بروح، إذف صديد ىذا ذات، اسم جامد، أـ أنو وصف؟ ىذا جامد،
                        ً                                                                    بو ذات، إذف فهنا ليس نعت ا، بل ىو عطف بياف؛ ألننا سبق لنا ُب النعت، أف النعت ال يكوف إال با٤بشتق، 
وىذا الفرؽ بْب النعت، وبْب عطف البياف، ىذا ىو الفرؽ الوحيد، أف النعت ال يكوف إال ٗبشتق، أي فيو 

ٍ       . ففيو معُب الفعل، والبياف ال يكوف إال باسم  جامد ، وٮبا معُب الفعل، قلنا: ا٤بشتق: الذي يشتق من الفعل      ٍ                                        
ُب الفائدة والغرض متساوياف، كبلٮبا فائدهتما واحدة، غرضهما واحد، وىو إيضاح ا٤بتبوع  -النعت والبياف-

ٍ                                     إف كاف معرفة، وٚبصيصو إف كاف نكرة، }م ن م اء  ص د يد {، ما تبْب لك ا٤بقصود با٤باء إال بقولك:    ِ  َ   ٍ      ِ                                   
ِ   ٍ }ص د يد    َ ً                                                  ً  {، فهو أيض ا بياف، أي مبْب للماء ا٤براد، فهو عطف بياف وليس نعت ا.            

                                                                                    ً   وبالنسبة لعطف البياف الكبلـ فيو قليل، وأمثلتو ليست كثّبة، كما رأيتم ىو يشابو النعت كثّب ا، 
ً        ويتفق معو ُب الغرض والفائدة، ولكنو ٱبتلف معو ُب كوف النعت مشتق ا، وُب كوف عطف البياف جامد ا، أما                           ً                                                          



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                                    ً        ً                    بقية األحكاـ يتفقاف، حٌب ُب التعريف والتنكّب ال بد أف يطابقا ا٤بتبوع تعريف ا وتنكّب ا، وُب بقية األحكاـ، ُب
وٱبتلفاف فقط ُب ىذه النقطة الٍب ذكرناىا، أف عطف البياف اسم جامد، وأف النعت مشتق، سيأٌب ُب ىذه 

ً                          الليلة الكبلـ على البدؿ أيض ا وسنجد أف ىناؾ مشاهبة بْب  عطف البياف ونوع من أنواع البدؿ، وىو بدؿ                           
ٍ                  كل من كل، أو البدؿ ا٤بطابق، سنتكلم حينئذ  عن الفرؽ بينهما.                                        

و٥بذا األمر، أقصد قلة شواىد عطف البياف، وشبهو من النعت من جهة، وبالبدؿ من جهة، أنكر  
باب ُب النحو. ولكن  بعض النحويْب عطف البياف أف يوجد، أو على األقل قالوا: ما يستحق أف يكوف لو

ا١بمهور على إثبات عطف البياف، قالوا: ألنو وإف كاف يشابو النعت ويشابو البدؿ إال أنو ٱبالفهما. ٱبالف 
النعت كما قلنا قبل قليل ُب كونو جامد غّب قابل للتأويل با٤بشتق، جاء ٧بمد أبو خالد، أبو خالد: ما ٲبكن 

 أف تأو٥با ٗبشتق، ما ٲبكن تأو٥با بفعل.
ٌ         مثاؿ: جاء ٧بمد  الضاحك.              

ً                   أي جاء ٧بمد الذي يضحك، تأوؿ بفعل مشتق، أي ما تتأوؿ ٗبشتق أبد ا عطف البياف، فهي                                                           
تفارؽ النعت من ىذه ا١بهة، وٗبشاهبتها بالبدؿ سيأٌب التفريق بينهما عندما نتكلم عن البدؿ، ونعرؼ أف 

 ا ا٤بتكلم.الفرؽ بينهما من مقاصد البلغاء، أي ا٤بعاين الٍب يقصد إليه
ىذا ما يتعلق بعطف البياف، ا٤بؤلف تكلم بعد ذلك على عطف النسق، لكن أريد أف أتركو وأقدـ 
عليو البدؿ، ٍب نعود إىل عطف النسق، فننتقل اآلف إىل البدؿ، والكبلـ فيو ليس بطويل، ٍب نعود بعد ذلك 

 إىل عطف النسق.
 *** ا٤بًب ***

بغير واسطة، وىو أربعة أقسام: بدل كل من كل، نحو والبدل وىو التابع المقصود بالنسبة 
َعْمَت َعَلْيِهْم{ ]الفاتحة: ٙقولو تعالى: }اْىِدنَا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم ) [، وبدل بعض ٙ( ِصَراَط الَِّذيَن أَنـْ

[، ٜٚياًل{ ]آل عمران: من كل، نحو قولو تعالى: }َولِّلِو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسبِ 
[، وبدل الغلط نحو ٕٚٔوبدل اشتمال، نحو قولو: }َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِو{ ]البقرة: 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٖٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

رأيت زيًدا الفرس، أردت أن تقول: الفرس. فلغطت، فذكرت زيًدا عوًضا عن الفرس، ثم أبدلت الفرس 
 منو.

 *** الشرح ***
                 عر ؼ لنا التابع. لمقصود بالنسبة بغير واسطة:قولو: ىو التابع ا

                                ً       ً     ً     ً   أي أنو يتبع ا٤بتبوع ُب اإلعراب، رفع ا ونصب ا وجر ا وجزم ا. وقولو: التابع:
يريد بالنسبة ا٢بكم، أي أف ا٢بكم ا٤براد من الكبلـ إ٭با يتعلق بالبدؿ، ال وقولو: المقصود بالنسبة: 

 با٤ببدؿ منو.
 مثاؿ: أكلت الرغيف نصفو. 

الفعل ا٤بوجود عندنا األكل، واألكل اآلف وقع على ماذا؟ ُب الصناعة النحوية، نقوؿ: أكلت. أكل: 
فعل، والتاء: فاعل، والرغيف: مفعوؿ بو، منصوب، وا٤بفعوؿ بو ىو الواقع عليو الفعل، أي أف األكل قد وقع 

أو كما يقوؿ الشيخ خالد:  على الرغيف، ىذا ُب الصناعة النحوية، لكن ُب ا٢بقيقة األكل يعِب ا٢بكم،
النسبة. وىي واقعة على الرغيف، أـ واقعة على نصف الرغيف؟ على النصف، فلهذا يقوؿ: التابع ا٤بقصود 

 بالنسبة. أي ا٤بقصود با٢بكم.
 ىذه ذكرىا فقط إلخراج عطف النسق، ا٤بنسوؽ. وقولو: بغير واسطة:

ٌ  مثاؿ: جاء ٧بمد  وخالد .       ٌ              
ً                                 ن ٧بمد، فمحمد مقصود أيض ا باجمليء، لكن ىنا ُب واسطة، فلهذا فاجمليء وقع من خالد ووقع م                      

                                                     ً                                      أراد أف ٱبرج عطف النسق بقولو: بغّب واسطة. ىنا الفعل مثبل  ُب ىذا ا٤بثاؿ، يتجو ويراد بو ويقصد منو 
، البدؿ نصفو، ٤باذا يذكر البدؿ؟ أراد  َ                                     وقوعو على البدؿ، ال ا٤ببدؿ منو، ا٤ببدؿ منو الرغيف، أكلت الرغيف                                                            

 أف يبهم ٍب يوضح، وىذه من مقاصد البلغاء.
 مثاؿ: ضربت الطبلب ا٤بهمل منهم. 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٖ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

       ً                                                                         لكن عموم ا ىو يذكر للتمهيد للبدؿ، والبدؿ ىو ا٤بقصود بالكبلـ، فهو ال شك أنو أسلوب من 
 أساليب العرب الببلغية الٍب يقصد منها جذب االنتباه، تنبيو ا٤بستمع وا٤بخاطب قبل ذكر ا٤بقصود.

، ٕٙ.ٜٔلبدؿ، إذف فالبدؿ الذي ٲبيزه عن غّبه ُب حقيقتو أنو ىو ا٤بقصود وليس ..... فهذا ىو ا
أما التابع فهو ا١بزء الثاين، البدؿ، وأما ا٤بتبوع فهو ا١بزء األوؿ، ا٤ببدؿ منو، ا٤بقصود ُب باب البدؿ ىو 

ٌ                 التابع، البدؿ، ٖببلؼ بقية األبواب ُب النعت، تقوؿ: جاء ٧بمد  الضاحك. من الذي جاء؟ الفعل ا٢بكم                                                      
النسبة الٍب عندنا اجمليء، جاء، فالذي جاء ٧بمد، أردت أف تنسب أو تسند اجمليء إىل ٧بمد، أما الضاحك 

 فقط توضيح حملمد، وكذلك ُب التوكيد.
ٌ        مثاؿ: جاء ٧بمد  نفسو.               

وأنا فاجمليء منسوب إىل ٧بمد، أما نفسو فقط للتوكيد، أف الذي جاء ىو ال غّبه، إال ُب البدؿ، 
أركز على ىذه ا٤بسألة لكي نستفيد منها عندما نفرؽ بْب البدؿ وبْب عطف البياف، الذي يشبهو ُب بعض 

 صوره.
 أي البدؿ أربعة أقساـ. قولو: وىو أربعة أقسام:
ىذا القسم األوؿ، ويسميو بعض النحويْب كابن مالك البدؿ ا٤بطابق، ورٗبا  قولو: بدل كل من كل:

بدؿ الكل من الكل، أما تسميتهم إياه بدؿ الكل من الكل فليست ٗبستحسنة؛ ألف ٠باه بعض النحويْب 
ٝبهور أىل اللغة والنحو ال يروف دخوؿ أؿ على كلمة كل، وكذلك بعض، وكذلك غّب، ىذه الكلمات 

ٍ  كل  الثبلثة يروف أهنا مبلزمة لئلضافة ُب ا٤بعُب، فلهذا ال ٯبيزوف إدخاؿ أؿ عليها، فلهذا يقوؿ بعضهم: بدؿ    
. وىو بنفس ا٤بعُب، وىذا يدؿ بالفعل على أف كل مبلزمة لئلضافة، وأفضل من ىذا وذاؾ اصطبلح  ٍ                                                                                  من كل      

 ابن مالك، البدؿ ا٤بطابق.
 س: ٤باذا اصطبلح ابن مالك ىو األفضل؟.

جػػ: قالوا: ألف ىذا البدؿ قد يقع ُب أ٠باء اهلل سبحانو وتعاىل. وإذا وقع ُب أ٠باء اهلل سبحانو 
، قالوا: إف الكلية وا١بزئية. فتقوؿ عن الشيء: إنو كل. إذا كاف يقبل التجزيء، إذا كاف لو أجزاء، وتعاىل



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فاجتمعت ىذه األجزاء، قيل عنو: إنو كل. أما قولنا: ا٤بطابق. أف التابع مطابق للمتبوع، فبل يدؿ على شيء 
 من ذلك، وسيأٌب كل ذلك ُب التمثيل.

َعْمَت َعَلْيِهْم{: ُٙمْسَتِقيَم )قولو: }اْىِدنَا الصَِّراَط الْ  ِ                  }اى د {: فعل أمر، ال ٧بل ( ِصَراَط الَِّذيَن أَنـْ  ْ   
                                       َ                                              لو من اإلعراب، مبِب على حذؼ حرؼ العلة، }ن ا{: مفعوؿ بو، ُب ٧بل نصب؛ ألهنم ا٤بهديوف، والفاعل: 

، منصوب، ٍ         مستَب، تقديره أنت، يعود إىل اهلل سبحانو وتعاىل، }الص ر اط {: مفعوؿ ثاف              َ وعبلمة نصبو الفتحة،                                                 ِّ َ 
ت ق يم {: نعت مشتق، فمستقيم، اسم فاعل، استقاـ، يستقيم فهو مستقيم، فهو نعت تابع، منصوب،  َ                                                                                 }ال م س    ِ  َ ْ  ُ  ْ  
ر اط {: بدؿ مطابق؛ ألف الصراط ا٤بستقيم ىو صراط ا٤بنعم عليهم، والصراط  َ                                                              وعبلمة نصبو الفتحة، }ص   َ  ِ                     

 .-االسم ا٤بوصوؿ–ضافة إىل معرفة األوىل معرفة، معرؼ بأؿ، والصراط الثانية معرؼ باإل
ر اط  ال ع ز يز  ا٢ب  م يد  ) ِ   مثاؿ: }إ ىل  ص    ِ َْ    ِ  ِ  َ  ْ   ِ  َ  ِ {: ٕ، ٔ      ِ             ( الل و { ]إبراىيم: ٔ       ِ  َ  ر اط  {: حرؼ جر، }ص  ِ    [. }إ ىل   َ  ِ             َ  ِ    

ِ              ِ                                      اسم ٦برور، }ال ع ز يز {: مصاؼ إليو، }ا٢ب  م يد {: نعت، }الل و {: بدؿ مطابق، وال نقوؿ: نعت. ألف اهلل ىو    ِ َْ                  ِ  ِ  َ  ْ            
                                                                      ً     ٕبق سبحانو وتعاىل، ىو علمو ألنو أخص األ٠باء بو سبحانو وتعاىل، فهو أشدىا تعريف ا،  العلم على ا٤بعبود 

                                                                           ً                كما قاؿ سيبويو: اهلل أعرؼ ا٤بعارؼ. فإذا كاف أعرؼ ا٤بعارؼ فأنو بعد ذلك ال يقع نعت ا لغّبه، فقد بلغ 
ٍ            ً  القمة ُب التعريف، فلهذا ٯبعلوف ما بعده نعت ا لو، والنعت حينئذ  ال يكوف نعت ا                        ً  للتوضيح، وإ٭با يكوف نعت ا                                         ً                 

.                                                              ً للمدح، وإذا أتى ىو بعد شيء من أ٠باء اهلل سبحانو وتعاىل جعلوه بدال 
 وىذا مثاؿ على ما ذكرنا من وقوع البدؿ ُب أ٠باء اهلل سبحانو وتعاىل.

 ىو النوع الثاين من أنواع البدؿ.قولو: وبدؿ بعض من كل: 
 مثاؿ: أكلت الرغيف نصفو. 

يف ونصف الرغيف ا١بزئية أو التبعيض، أي نصف الرغيف جزء من الرغيف، جزء فالعبلقة بْب الرغ
 حقيقي.

مثاؿ: أكرمت الطبلب اجملتهد منهم. اجملتهد: بدؿ بعض من كل، وال ٲبكن أف يكوف أف يكوف 
نعت، ٖببلؼ ما لو قلت: أكرمت الطبلب اجملتهدين. اجملتهدين: نعت، لكن أكرمت الطبلب اجملتهد 

ٍ                         أف يكوف نعت ا حينئذ ، وإ٭با ىو بدؿ بعض من كل. منهم، ما يصح       ً            



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

{: ا٤ببدؿ  قولو: نحو قولو تعالى: }َولِّلِو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبياًل{: ِ          }الن اس        
ِ                                                     منو، و }م ن {: البدؿ، وىو اسم موصوؿ ٗبعُب الذي، ومعُب اآلية على ذلك  لناس وهلل على ا -واهلل أعلم–        َ 

الذي يستطيع حج البيت، أو ا٤بستطيع منهم حج البيت، قلنا: األصل: وهلل على الناس الذي يستطيع حج 
البيت. فالذي يستطيع أي مستطيع، فا٤بستطيع ىذا مشتق، أي الذي يستطيع، ٮبا ُب ا٤بعُب سواء، فيكوف 

اآلية إعراب آخر، وعلى ىذين  معُب اآلية على ذلك ٰبوؿ إىل، وهلل على الناس ا٤بستطيع حج البيت، وُب
اإلعرابْب ستقـو خبلفات فقهية كثّبة ُب ا٢بج، ومل نذكر ىذه ا٣ببلفات الفقهية، تذكر ُب كتاب ا٢بج، 
ِ               ً                   وتذكر كثّب ا ُب كتب أصوؿ الفقو ُب باب التقييد، بعضهم يقوؿ: }م ن {، ىنا ليس بدال  من الناس، وإ٭با ىي   َ                                               ً         

، وا٤بصدر قد يعمل عمل فعلو، ومعُب اآلية فاعل ٢بج. فكلمة حج، ىذا مصدر، حج،  ٍ                                      ٰبج، حج ا، حج       ً      
ِ                                                         على ىذا اإلعراب، إذا جعلنا، }م ن {، الذي، فاعل ٢بج، أي وهلل على الناس أف ٰبج الذي يستطيع، أف   َ                            
ِ                      ٰبج ا٤بستطيع، ومعُب اآلية على اإلعرابْب ٱبتلف، لكن الذي عليو ا١بمهور أف م ن  ىنا بدؿ، وىو ا٤بشهور   َ                                                                

                                                          ِّ ِ                  نأٌب إىل اإلعراب ا٤بشهور ُب اآلية، ومن أجلو ذكرىا الشيخ خالد، }ل ل و {: جار و٦برور، خرب  ُب إعراهبا،
{: مبتدأ مؤخر، هلل حج البيت، مثلها ُب الَبتيب  ج  ال بػ ي ت  {: جار و٦برور، و }ح  ِ                                           مقدـ، و }ع ل ى الن اس   َْ  ْ   ُّ  ِ                   ِ         ََ          

، للعلم فائدة، ىذا الَبتيب ذكرناه ، حملمد  ماؿ  ٌ                                 النحوي: للمسجد باب      ٍ      ٌ من قبل، وذكرنا عليو أمثلة وشواىد                    
كثّبة عندما شرحنا باب ا٤ببتدأ وا٣برب، فأصلها حج البيت هلل، فحج البيت حق ثابت هلل سبحانو وتعاىل 
                                       ُ                                                 على الناس، ٍب حدث تقدًن وتأخّب، قدـ ا٣برب، وأ خر ا٤ببتدأ، وعرفنا أف ا٣برب إذا كانت شبو ٝبلة، فأنو 

{، اآلف انتهت           ً                 يتقدـ كثّب ا، أسلوب عريب فصيح ج  ال بػ ي ت  ِ              مشهور، وكثّب ُب الشواىد، }و ل ل و  ع ل ى الن اس  ح   ْ َ ْ   ُّ  ِ   ِ         ََ   ِ ِّ َ                         
ت ط اع  إ ل ي و  س ب يبل {: ىذه  ً        ا١بملة، مبتدأ وخرب، فللو سبحانو وتعاىل على الناس أف ٰبجوا بيتو، و }م ن  اس   ِ  َ   ِ َْ ِ   َ  َ  َ ْ    ِ  َ                                                               

ِ              ليست مبتدأ وال خرب؛ ألف ا١بملة انتهت، فيكوف إعراب: }م ن {: بدؿ من الن اس، على ا٤بعُب الذي قلناه:                                                 َ 
 وهلل حج البيت على الناس ا٤بستطيعْب. فا٢بج اآلف على ا٤بستطيع؛ ألنو قلنا: إف البدؿ ىو ا٤بقصود با٢بكم. 

 ىذا النوع الثالث من أنواع البدؿ. قولو: وبدل اشتمال:



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا٤بؤلف ىذا ا٤بثاؿ على بدؿ  ذكر قولو: نحو قولو: }َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِو{:
 :} ر {: اسم ٦برور بعن، وىو ا٤ببدؿ منو، معرؼ بأؿ، و }ا٢ب  ر اـ  ِ    االشتماؿ، و }ع ن {: حرؼ جر، و }الش ه   َ َْ                                                ِ  ْ                    ِ  َ             
{: بدؿ اشتماؿ من الشهر، ٦برور مثلو، وعبلمة جره الكسرة، وىو نكرة، ولذلك ال يشَبط  ٍ                                                                             نعت، و }ق ت اؿ   َ ِ         

كّب، وىذا ٩با يتميز بو البدؿ، البدؿ ال يشَبط فيو ذلك، قد يكوف بْب ُب البدؿ ا٤بوافقة ُب التعريف والتن
                                                            ِ ِ              معرفتْب أو بْب نكرتْب، أو بْب معرفة ونكرة، أو نكرة ومعرفة، و }ف يو {: جار و٦برور.

ٌ          مثاؿ: يعجبِب ٧بمد  كبلمو، يعجبِب ٧بمد  أدبو، يعجبِب ٧بمد  خطابتو.                  ٌ                 ٌ                
أ ل ون ك  ع ن   ِ  فالعبلقة بْب ٧بمد واألشياء ا٤بذكورة، وكذلك العبلقة بْب الشهر وقتاؿ، ُب قولو: }ي س   َ   َ  َ  َُ  ْ  َ                                                                      
ر  ا٢ب  ر اـ  ق ت اؿ  ف يو {، عبلقة اشتماؿ، فبينهم عبلقة ليست عبلقة كلية، وال عبلقة بعضية، ىذا يسمى  ٍ   ِ ِ                                                                     الش ه   َ ِ   ِ  َ َْ    ِ  ْ     

ة، ليست مبلبسة كلية، وال مبلبسة بعضية، اشتماؿ، االشتماؿ أف يكوف بْب البدؿ وا٤ببدؿ منو مبلبس
 فيسموهنا بدؿ اشتماؿ؛ ألف ا٤ببدؿ منو يشتمل ُب ا٤بعُب على البدؿ.

ٌ        مثاؿ: أعجبِب ٧بمد  أدبو.                 
                                     ً                ً                           فمحمد يشتمل على األدب اشتماؿ ليس حقيقي ا، فلو كاف حقيقي ا لصار بدؿ بعض من كل، و٥بذا 

ً   أمثلة كثّبة جد ا.              
ُ  ِّ  َُ مثاؿ: }و ي ل  ل ك ل  ٮب    ِّ   ٌ  ْ َ َ ٍ   ز ة  ل م ز ة  )         َ َ ُ           ( ال ذ ي ٝب  ع  م اال  و ع د د ه { ]ا٥بمزة: َٔ ٍ   ُّ    َ  َ   ً   َ  َ َ َ    ِ ٌ             [. }و ي ل {: مبتدأ، و ٕ، ٔ       ْ َ     

َ ٍ         }ل ك ل {: شبو ٝبلة، خرب، فالبلـ حرؼ جر، وكل: اسم ٦برور، و }ٮب  ز ة {: مضاؼ إليو، و }ل م ز ة {: نعت،   َ ُّ                   ٍ ََُ                                                 ِّ  ُ ِّ  
ِ                                                    و }ال ذ ي{: بدؿ، وال نقوؿ: نعت. ألف ا٥بمزة نكرة، والذي معرفة،   فنقوؿ: بدؿ.      

ً                        ىذا النوع الرابع من أنواع البدؿ، وىذا كثّب جد ا ُب كبلـ الناس، أف يغلط  قولو: وبدل الغلط:                                             
 فيما يريد، ٍب يصحح بعد ذلك.

ا ا لفرس.  ً           مثاؿ: رأيت زيد                
تريد أف تقوؿ: رأيت الفرس. لكن ذؿ لسانك، فهي ذلة لساف لكن أوقعت الناس ُب مشكلة ُب 

رابو بدؿ، األوؿ: مبدؿ منو، والثاين: بدؿ. لكن ىل الفرس ىو زيد، بدؿ مطابق؟ ال، النحو، نقوؿ: ىذا إع
ىل الفرس بعض زيد، بدؿ بعض؟ ال، ىل بينهما عبلقة أو مبلبسة، يشَبكاف ُب شيء معْب؟ ال، ما ُب، 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                                                           ِ ليس بدؿ اشتماؿ، إذف فهو بدؿ غلط، وبدؿ الغلط لو أسباب، قد يكوف ذلة لساف، أردت أف تقوؿ: اشَب  
ً       ً                                كتاب ا. فقلت: اشَب  قلم ا. ٍب صححت، فقلت: اشَب  قلم ا كتاب ا. ىذه ذلة لساف، وقد يكوف السبب      ِ                     ً     ِ            ً    
ِ  النسياف، ساىي أو غافل، فليست ذلة لساف، وإ٭با أنت سهيت عن الذي تريد، فبسبب النسياف قلت: اشَب                                                                                           

ً     قلم ا. ٍب تذكرت فصححت، ورٗبا تغّب رأيك، أنت تريد تقوؿ: اشَب  قلم ا. ٍب     ِ                                                    ً  تغّب رأيك، ما تريد قلم، فبدؿ   
ً       ً                                               ما تقوؿ ٝبلة جديدة، مباشرة تقوؿ: اشَب  قلم ا كتاب ا. فنقوؿ: ىذا بدؿ غلط. فبدؿ الغلط قد يكوف بسبب      ِ                                   

 اللساف، ذلة لساف، أو القلب، نسياف، أو تغّب الرأي، وكل ذلك يسمى ببدؿ الغلط.
ٍ                       ٧بمد  أبو خالد . قلنا: أبو خالد: عطف  نعود إىل البدؿ ا٤بطابق، لو قلنا ُب ا٤بثاؿ السابق: جاء          ٌ   

ٍ                                                    بياف. فهل يصح أف يعرب بدؿ مطابق حملمد ، أـ ال يصح؟ ىل أبو خالد يطابق ٧بمد أـ ال يطابقو؟ يصح                                    
                                       ً     ً                                                من حيث الصناعة النحوية، يصح أف يكوف بدال  مطابق ا، وأف يكوف عطف بياف، وىذا الذي قلناه قبل قليل 

ٍ                                       لهذا يقوؿ: كل بدال  مطابق يصح أف يعرب عطف بياف. إال ُب ثبلث من تشابو عطف البياف من البدؿ، ف                 
                                                                 ً                        مسائل نادرة قليلة ذكرىا، ال نتوقف عندىا اآلف، ليس ىذا غرضي، لكن عموم ا: كل بدؿ مطابق يصح أف 

ت ق يم  ) د ن ا الص ر اط  ال م س  َ   يكوف عطف بياف، كما ُب اآلية، }اى    ِ  َ ْ  ُ  ْ   َ  َ ِّ     َ  ِ  ْ ر اط  ال ذ ين  أ نػ ع م ت  ع ل ي  ٙ                              َ   َ َ ْ ( ص   ْ  َ  ْ َ   َ  ِ      َ  َ  ِ ْ            ه م { ]الفاٙبة:     ِ
[، بْب الصراط ا٤بستقيم بأنو صراط الذين أنعم اهلل عليهم، فيصح أف يكوف عطف بياف، ما الفرؽ بينهما؟ ٙ

                                                                                         ً    أو ٤باذا ال نقوؿ كما قاؿ بعض النحويْب: نلغي عطف البياف، ونكتفي بالبدؿ؟. فنقوؿ: إف بينهما فرق ا ُب 
عرب كل بدؿ مطابق عطف بياف. من حيث الصناعة ا٤بعُب، وإف كانت الصناعة النحوية ٘بيز لك أف ت

النحوية عندما تتعامل مع أمور جامدة، أي كتاب عندؾ مكتوب، ما تعرؼ ا٤بعُب الذي يريده ا٤بتكلم 
ً                      ٙبديد ا، مكتوب فقط عندؾ أعرب، تقوؿ: يصح كذا ويصح كذا. وىذا كثّب جد ا ُب إعراب القرآف، ُب                                                              ً    

عراب للقرآف ٘بد يكتب لك إعرابْب أو ثبلثة أو أربعة، يصح كذا، كتب اإلعراب، عندما تعود إىل كتب اإل
وٯبوز، وٯبوز، ىذا من حيث ا١بواز النحوي، أي ُب الصناعة النحوية ىذه األوجو جائزة، ولكن ا٤براد منها؟ 

ٍ      ىذا يعود إىل أىل التفسّب، ما ا٤بعُب ا٤بقصود لآلية؟ رٗبا أف اآلية ٙبتمل كل ىذه ا٤بعاين على حد  سواء                                                                                  ،
ٍ                                                             فاإلعرابات حينئذ  جائزة على حد  سواء، ورٗبا ال، بعض ىذه ا٤بعاين باطلة أو ضعيفة أو بعيدة، فتضعف               ٍ               



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ىذه اإلعرابات بضعف ىذه ا٤بعاين، ورٗبا ال يصح إال ىذا ا٤بعُب، فبل يصح إال ىذا اإلعراب، وىكذا، 
ً                                         ونقوؿ: ىذا الكبلـ أيض ا ُب ىذه ا٤بسألة. ُب الفرؽ بْب عطف البياف وب  ْب البدؿ.                   

ً    مثاؿ: جاء ٧بمد  أبو خالد ا.           ٌ              
أنت ا٤بتكلم ماذا تقصد، ماذا تريد؟ ىل تريد جاء ٧بمد؟ تريد أف تقوؿ: جاء ٧بمد؟. ٍب ظهر لك 
ً                                                          أو خشيت أف ُب ٧بمد  غموض ا؟ أي عندما تكلمت مع فبلف، جاء ٧بمد، أي خشيت أنو مل يعرؼ من       ٍ                

ٌ                                       اء ٧بمد  أبو خالد. ٤باذا قلت: أبو خالد؟. لتوضح ٧بمد ىذا، فأردت أف توضحو لو فقلت: أبو خالد، ج      
ٍ                                                                              ٧بمد ا، حينئذ  ىذا عطف بياف؛ ألف الغرض منو توضيح ٧بمد، أـ أف مرادؾ بالكبلـ، جاء ٧بمد أبو خالد،          ً   
ً        أنت تريد أف تقوؿ: أبو خالد. أنت تريد أف تقوؿ: جاء أبو خالد. لكنك ذكرت ٧بمد ا فقط ٛبهيد ا، وإال            ً                                                                         

ٍ                                           صل، فحينئذ  نقوؿ: أبو خالد: بدؿ. ألف ىو ا٤بقصود بالكبلـ.فأنك ال تقصده ُب األ           
ٍ      مثاؿ: جاء أبو حفص  عمر.                  

: أحب عمر. أنا أقوؿ لكم: أنا أحب عمر.                                                ً                                      رٗبا لو قاؿ قائل: جاء عمر وأبو حفص. أو تقوؿ مثبل 
أبو رٗبا تعرفوف من عمر ىذا الذي أريد، ابِب عمر، أو صديقي عمر، أو من عمر؟ أقوؿ لكم: أحب عـر 

حفص. أبو حفص ىنا ما فائدهتا ُب الكبلـ لكم؟ بينت عمر ىذا، من ىو، إذف ما إعراب أبا حفص؟ 
، مع أنو لو كتبت أمامكم، وقلت: أعرب                                                   ً                                    عطف بياف، ٯبب أف يكوف عطف بياف، وال ٯبوز أف يكوف بدال 

تقوؿ: ال، ما ٯبوز إال  ىذه ا١بملة. أنت تقوؿ: ُب الصناعة ٯبوز فيها وجهاف. لكن عندما عرفت ا٤بعُب اآلف
 عطف بياف. 

 مثاؿ: أحب عمر أبا حفص.
، لكن قلت: عمر. فقط كتمهيد، لكي أقوؿ: أبا حفص.                                ً                                               أنا أريد أف أقوؿ: أبا حفص. أصبل 
ٍ                                                                                   فحينئذ  نقوؿ: ىذا بدؿ. ورٗبا يتضح ذلك ُب األمثلة األوضح من ذلك، و٥بذا لعلنا نبدأ اآلف بالشواىد       

 ى البدؿ، مع إننا قلنا: إف عطف البياف أمثلتو قليلة.األخرى على عطف البياف وعل



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

.... نعم، الذي يفرؽ بينهما القصد وا٤بعُب الذي يريده ا٤بتكلم، ىو الذي يفرؽ بينهما، عند 
اإلعراب كما قلت لك، تقوؿ: عطف بياف أو بدؿ. وإذا ما عرفت، مكتوب مثاؿ، تقوؿ: ٯبوز أف يكوف 

 ُب الصناعة النحوية.عطف بياف وأف يكوف بدؿ. أي ٯبوز 
ٍ                                            مثاؿ: أعجبت بعلي  ا٣بطيب. ا٣بطيب: نعت؛ ألنو مشتق لعلي الذي ٱبطب.                 

؛ ألف ا٣بطيب ىنا ىو علي، فهو مطابق،  . علي : عطف بياف أو بدال  ٍ                  ً                                  مثاؿ: أعجب با٣بطيب علي       ٍ                     
                                         ً                           فيجوز أف يكوف عطف بياف، وٯبوز أف يكوف بدال  وا٤بعُب ىو الذي يفرؽ بينهما.

َ  ََ  مثاؿ: }و ع ل ى ي ة  ط ع اـ  م س ك ْب { ]البقرة:          ٍ            ال ذ ين  ي ط يق ون و  ف د   ِ  ْ  ِ  ُ  َ  َ   ٌ َ ْ  ِ  ُ َ  ُ  ِ  ُ  َ   ِ َ               [. }و ع ل ى ال ذ ين {: جار و٦برور، ٗٛٔ      ِ       َ َ  َ     
ي ة {: مبتدأ  ْ َ ٌ          و }ال ذ ين {: اسم موصوؿ، ال بد لو من صلة، وصلتو: }ي ط يق ون و {: صلة ا٤بوصوؿ، و }ف د   ِ                   ُ َ  ُ  ِ  ُ                                       َ   ِ       

َ  ُ                                       مؤخر، و }ط ع اـ {: بدؿ مطابق، تابع لفدية؛ ألف ا٤بعُب، وعل  َ                                        ى ال ذين يطيقونو طعاـ مسكْب، عليهم طعاـ          
مسكْب، ويصح أف يكوف عطف بياف؛ ألف كل بدؿ مطابق يصح أف يكوف عطف بياف إال إذا تبْب ا٤بعُب 

 ا٤براد.
 مثاؿ: قاؿ الشاعر، وىو شوقي ٲبدح النيب عليو الصبلة والسبلـ:

                  ً          أخوؾ عيسى دعا ميت ا، فقاـ لو
 

                 ً         ِ وأنت أحييت أجياال  من الرمم   
 

                      ً                                                           أخوؾ: مبتدأ، ودعا ميت ا، فقاـ لو: ا٣برب، وعيسى: عطف بياف أو بدؿ مطابق، ٯبوز الوجهاف.
ر { ]البقرة:  ل و  م ن  الث م ر ات  م ن  آم ن  م نػ ه م ب الل و  و ال يػ و ـ  اآلخ  ِ            مثاؿ: }و ار ز ؽ  أ ى   ِ     ِ ْ  َ ْ  َ   ِ    ِ    ُ  ْ  ِ  َ  َ   ْ  َ  ِ  َ  َ       َ  ِ  ُ َ ْ  َ  ْ  ُ ْ {: بدؿ ٕٙٔ        َ  ْ        [. }من       

 بعض من أىلو.
 مثاؿ: قاؿ الشاعر: 

 لكنماإف الذنوب عظيمة 

 

                     ُ باهلل رٞبتو الرجاء معلق   
 

 رٞبتو: بدؿ اشتماؿ، بدؿ من لفظ ا١ببللة اهلل.
ٍ   مثاؿ: }و إ ف  ل لط اغ ْب  ل ش ر  م آب  )   َ    َ  َ  َ  ِ     ِ     ِ َ ُ       ( ج ه ن م  ي ص ل و نػ ه ا ف ب ئ س  ال م ه اد { ]ص: ٘٘          َ  ِ  ْ   َ  ِْ َ    َ  َ  ْ  َ ْ  َ  َ    َ  َ إ ف {: ٙ٘، ٘٘    { .]      ِ َ    

ش ر {: اسم إف منصوب، إف شر مآب ل َ                               تنصب ا٠بها، وترفع خربىا، و }   َ َ              لطاغْب، و }ج ه ن م {: بدؿ، تابع                              َ  َ           
 : ىذا وإف للطاغْب جهنم، إذف جهنم تابعة لشر مآب.-واهلل أعلم–لشر مآب، وا٤بعُب 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بػ ن ا ل و  م ن ر ٞب  ت ن ا أ خ اه  ى ار وف  ن ب ي ا { ]مرًن:  َ   َ ِ ًّ         مثاؿ: }و و ى    ُ   َ   ُ  َ  َ  َ ِ َ ْ      ِ  ُ َ  َ  ْ  َ َ َ  [. يصح ىنا الوجهاف.ٖ٘       
َ   َ مثاؿ: }ف ج ع ل  م ن و  الز و ج ْب   الذ ك ر  و    َ      ِ ْ  َ  ْ       ُ ْ ِ  َ  َ  َ {: تابع للزوجْب، ليست ٜٖ  ُ َ              األ نث ى{ ]القيامة:        َ  َ                      [. }الذ ك ر   َ         

ً                                                            بنعت؛ ألهنا ليست مشتقة، وليست توكيد ا؛ ألف التوكيد ألفاظو ٧بددة، بدؿ تفصيل، الزوجْب الذكر واألنثى،                                  
 وىذا أمثلتو كثّبة.

ً                                               .... ُب اإلعراب الصناعي، دائم ا نقوؿ: يكوف ُب فرؽ بْب اإلعراب الصناعي، وبْب ا٤بعُب ، وقد                           
يتطابقاف وقد ٱبتلفاف. ُب اإلعراب الصناعي نقوؿ: الذكر: ىذا ..... واألنثى: معطوؼ على الذكر، لكن 
من حيث ا٤بعُب الذكر واألنثى ٮبا البدؿ من الزوجاف، و٥بذا ما يكوف عن بدؿ مطابق، تكوف بدؿ تفصيلي؛ 

ْب. فنوعو بدؿ تفصيلي، ... ُب اإلعراب ألف البدؿ ا٤بطابق .... ُب اإلعراب الصناعي تقوؿ: بدؿ من الزوج
الصناعي نقوؿ: الذكر: بدؿ من الزوجْب، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، والواو: حرؼ عطف، واألنثى: 

 معطوؼ على الذكر. لكن من حيث ا٤بعُب ا٤بعطوؼ وا٤بعطوؼ عليو كبلٮبا بدؿ من الزوجْب.
         ً                           .... غالب ا إذا ذكر العطف أطلق، وىذا  نعود إىل عطف النسق، وىو آخر التوابع ُب ىذا الباب،

 الباب عرفو الشيخ كما تروف، ويعرفو النحويوف .... 
 [ٛٙإىل الدقيقة:  ٓ٘]ىناؾ تقطيع صوٌب خاصة بعد الدقيقة: 

فنقوؿ: إف العطف، عطف النسق ٲبكن أف يضبط با٢بصر، ٕبصر حروفو. وسيأٌب حصره، لكن 
 خالد.نتوقف عند التعريف الذي ذكره الشيخ 

 *** ا٤بًب ***
 وعطف النسق ىو التابع المتوسط بينو وبين متبوعو أحد حروف العطف.

 *** الشرح ***
                               ً       ً     ً     ً                 أي أنو يطابق ا٤بتبوع ُب اإلعراب رفع ا ونصب ا وجر ا وجزم ا، وىذا يشمل كل  قولو: ىو التابع:

 التوابع.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بقية التوابع؛ ألف بقية التوابع ىذا ٲبيزه عن  قولو: المتوسط بينو وبين متبوعو أحد حروف العطف:
ال يقع بْب التابع وا٤بتبوع فيها فاصل، ال يقع حرؼ عطف بينهما، فلهذا فأف ٛبييز عطف النسق يتضح 

 ٗبعرفو ىذه ا٢بروؼ العاطفة.
 *** ا٤بًب ***

 وحروف العطف على األصح تسعة حروف.
 *** الشرح ***

بعض النحويْب ُب عد بعض ا٢بروؼ من إشارة إىل خبلؼ، فهناؾ خبلؼ ل قولو: على األصح:
حروؼ العطف، والشيخ خالد ىنا تابع للجمهور، الذين ال يعدوف تلك ا٢بروؼ من حروؼ العطف، 
وٰبصروف حروؼ العطف ُب ىذه األحرؼ التسعة الٍب ذكرىا الشيخ خالد، و٩بن اكتفى هبذه األحرؼ 

 التسعة ابن مالك ُب األلفية، فقاؿ األلفية:
ُ  ف ال ع ط ف    ْ  َ ُ    َ م ط ل قا  ب و او  ٍب   ف ا َ ْ    ٍ  َ  ِ  ً  َْ  ُ 

 

َ َ  َ ح ٌب  أ ـ  أ و  ك ف يك  ص د ؽ  و و ف ا    ٌ  ْ  ِ   َ   ِ  َ   ْ  َ  َ  َ    َ 
 

 وأتبعت لفظا فحسب، بل، وال
 

 لم يبد امرؤ لكن طبل لكن، ك 
 

فهي تسعة أحرؼ، كلها تتفق ُب العمل، يعِب ُب ا٢بكم الصناعي، كلها ٘بعل ما بعدىا ُب حكم 
   ً     ً                                                 وجر ا وجزم ا، يسمونو ا٢بكم اللفظي، ىذا اإلعراب ٘بعل ما بعدىا                            ً       ً  ما قبلها ُب ا٢بكم اإلعرايب، رفع ا ونصب ا 

كما قبلها ُب اإلعراب، ىذا يسمونو ا٢بكم اللفظي، أما ُب ا٢بكم ا٤بعنوي فتختلف، بعضها ٘بعل ما بعدىا  
ً                                                                      كما قبلها ُب ا٤بعُب أيض ا، ٘بعل ما بعدىا كما قبلها ُب اللفظ وُب ا٤بعُب، وبعضها بالعكس، ٘بعل ما بعدى ا                    

ً   على خبلؼ ما قبلها ُب ا٤بعُب، وىذا سيتضح بذكرىا واحد ا واحد ا.       ً                                                
 *** ا٤بًب ***

 الواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمرو قبلو أو معو أو بعده.
 *** الشرح ***

فا٢برؼ األوؿ الواو، وىو أشهر ىذه ا٢بروؼ، وأمثلتو واضحة، جاء ٧بمد وخالد، وحفظت 
 القصيدة وا٣بطبة، و٫بو.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أي أف ا٢بكم أو كما قاؿ: النسبة. متوجهة للمعطوؼ وللمعطوؼ عليو  لمطلق الجمع:قولو: 
ٍ                                                                                        على حد  سواء، ما ُب داللة على ترتيب، أف الذي قبلها قبل الذي بعدىا أو الذي بعدىا قبل الذي قبلها،       

ٌ            ما تدؿ على شيء، تدؿ فقط على مطلق ا١بمع ُب ا٢بكم، فإذا قلت: جاء ٧بمد وخالد . معُب ذلك أ نك                                                                     
، ٧بمد أو خالد؟ قولك ىذا ال يدؿ على                                                 ً                                  أسندت اجمليء إىل ٧بمد وإىل خالد، لكن من الذي جاء أوال 
، أو أهنما جاءا مع ا، يدؿ على ذلك أنك  ، أو ٧بمد الذي جاء أوال                                   ً                     ً                ً                    ترتيب، رٗبا يكوف خالد الذي جاء أوال 

ٌ                 ٌ تقوؿ: جاء ٧بمد  وخالد  قبلو، أو جاء ٧بمد  وخالد  معو، أو جاء ٧بمد         ٌ                  ٌ       ٌ ٌ       وخالد  بعده.                   
إذف: فالوا ليس فيها داللة على الَبتيب، ىذا قوؿ ٝبهور أىل اللغة والنحو، أف الواو ال تدؿ على 
ترتيب، وقاؿ بعض الكوفيْب: إف الواو تدؿ على الَبتيب. ىذا قوؿ ينسب إىل بعض الكوفيْب، وقد رده 

ي  إ ال  
َ  ِ    ا١بمهور بأدلة كثرة، من ذلك قولو سبحانو وتعاىل: }و ق ال وا م ا ى   ِ    َ    ُ َ  َ ل ك ن ا                                                نػ ي ا ٭ب  وت  و ٫ب  ي ا و م ا يػ ه  ُ  َ  ح ي اتػ ن ا الد   ِ ْ  ُ    َ َ   َ ْ َ  َ   ُ  ُ َ   َ  ْ ُّ     َ ُ   َ  َ

ر { ]ا١باثية:  ُ            إ ال  الد ى   ْ واهلل –[، ىؤالء الذين ينكروف البعث، يقولوف: ا٤بوت ليس بعده حياة. فا٤بعُب ِٕٗ        
ن أف ٗبراده، وقالوا ما ىي إال حياتنا الدنيا ٫بيا و٭بوت، لكن الواو ما تدؿ على الَبتيب، ٥بذا ٲبك -أعلم

تقوؿ: ٭بوت و٫بيا أو ٫بيا و٭بوت. ٖببلؼ ما لو جئت بالفاء أو ٍب، ىذه ا٢بروؼ تدؿ على الَبتيب، وأدلة 
ٌ                                                        أخرى، كما قلنا قبل قليل، جاء ٧بمد  وزيد خلفو، ومن ذلك ا٢بديث ا٤بشهور عندنا، أتى الصحابة إىل                                 

ِ      ِ   آلية، }إ ف  الص ف ا و ال م ر و ة  م ن ش ع آئ ر  الل و { الصفا وا٤بروة، وقالوا: ٗبا نبدأ يا رسوؿ اهلل؟. مع أهنم يعرفوف ا  ِ  َ  َ    ِ  َ َ ْ  َ  ْ َ    َ         ِ      
[، والصحابة أكثرىم عرب خلص، فلو كاف العطف بالواو يدؿ على الَبتيب لفهموا من اآلية ٛ٘ٔ]البقرة: 

أف الصفا قبل ا٤بروة، فسؤا٥بم عن ذلك يدؿ على أف الواو ال تدؿ على الَبتيب، مع أهنا ال تناُب الَبتيب، بل 
، وبالثاين ثاني ا مع الواو، فلو جاء ىذ                                                          ً              ً                    ا ىو األكثر ُب الكبلـ، األكثر ُب الكبلـ أف ا٤بتكلم يأٌب باألوؿ أوال 

٧بمد وخالد، فا٤بتبادر واألكثر ُب اللغة أف األوؿ يقدـ قبل الواو، والثاين يؤخر بعد الواو، جاء ٧بمد وخالد، 
أـ ليست مبلزمة ٥با؟ نقوؿ: ليست مبلزمة ٥با، مع أهنا  وإ٭با البحث ُب داللتها، ىل ىذه داللة مبلزمة ٥با،

ألكثر اللغة. ويدخل ٙبت ىذا البحث عدة مسائل اختلف فيها العلماء، ُب الفقو، وُب أبواب أخرى، 
بعضهم الذي قاؿ: إهنا لو تدؿ على الَبتيب، استدؿ بآيات فيها الواو، وىذا بالَبتيب. وبعضهم يقوؿ: ال 

َ                   ً                                      م ير  أف ىذا الدليل داال  على الَبتيب، وابن مالك يقوؿ ُب األلفية: تدؿ على الَبتيب. فل     



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

              ً         ً  فاعطف بواو الحق ا أو سابق ا
 

                ً      ً  ُب ا٢بكم أو مصاحب ا موافق ا 
 

 قاؿ: اعطف، سواء كاف ا٤بعطوؼ عليو قبل أو بعد أو مصاحب.
 مثاؿ: جاء ٧بمد وخالد.

 الواو خاصة. ٧بمد سواء كاف قبل خالد أو بعده أو معو، كل ذلك جائز مع
 ا٢برؼ الثاين من حروؼ العطف الفاء.

 *** ا٤بًب ***
 والفاء للترتيب والتعقيب بحسب الحال نحو جاء زيٌد فعمرو، وزوج زيٌد فولد لو. 

 *** الشرح ***
 أي أف الذي قبلها قبل الذي بعدىا. قولو: للترتيب:

ٌ   مثاؿ: جاء ٧بمد  فخالد .        ٌ              
 خالد.            ً             الذي جاء أوال  ٧بمد، والثاين 

 أي أنو ليس بينهما مهلة طويلة. قولو: والتعقيب:
 أي ليس بينهما مهلة طويلة ُب العرؼ.قولو: بحسب الحال: 
ٌ  مثاؿ: جاء ٧بمد  فخالد .       ٌ              

 أي ما بينهما دقيقة أو دقيقتْب.
: زوج ٧بمد  فولد لو. ٌ          لكن لو قلت مثبل          ً               

                         ً         فينهما ا٤بهلة ا٤بعروفة عرف ا بينهما.
ٌ        مثاؿ: دخل ٧بمد  الرياض  فاجملمعة.             
 فيها وقت ليس بالطويل ُب العرؼ، ٍب ذىب إىل اجملمعة.                    َ أي دخل الرياض، فبقي  

 *** ا٤بًب ***
 وثم للترتيب والتراخي، نحو جاء زيٌد ثم عمرٌو.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٓ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** الشرح ***
 ٍب ىذا ا٢برؼ الثالث، ومعناه الَبتيب والَباخي.

 قلنا: إف الذي قبلو قبل الذي بعده.  قولو: للترتيب:
 أي أف بينهما مدة طويلة ُب العرؼ. قولو: والتراخي:
 القسم الثاني: 

بسم اهلل الرٞبن الرحيػم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد وعلى آلو 
 وأصحابو أٝبعْب.

 أما بعد،.
طف، وتكلمنا السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، كنا توقنا قبل الصبلة عند الكبلـ على حروؼ العف

 على ثبلثة منها وىي الواو والفاء وٍب، ونكمل اآلف مستعينْب باهلل متوكلْب عليو.
 *** ا٤بًب ***

وحتى للتدريج والغاية بحسب القوة والضعف أو بحسب الشرف والخسة، ومثال األول: 
 مات الناس حتى األنبياء، ومثال الثاني: استغنى الناس حتى الحجَّامون. 

 ****** الشرح 
ىذا ا٢برؼ الرابع من حروؼ العطف، ومعناه التدريج والغاية ٕبسب القوة والضعف أو ٕبسب 
الشرؼ وا٣بسة، وكثّب من النحويْب يطلق ُب معُب حٌب معُب الغاية، يقوؿ: حٌب تدؿ على الغاية. غاية 

، وا٢بجاج: فاعل، م ٍ                  الشيء، أي آخره، كقو٥بم: جاء ا٢بجاج حٌب ا٤بشاة. جاء: فعل ماض  رفوع، وعبلمة                                                       
رفعو الضمة، وحٌب: حرؼ عطف، وا٤بشاة: معطوؼ على ا٢بجاج، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، وا٤بشاة من 
ا٢بجاج، ولكنهم آخرىم من حيث اجمليء، فلهذا صاروا كالغاية ٥بم، فصح عطفهم ٕبٌب؛ ألهنم غاية، آخر 

 من يأٌب من ا٢بجاج ُب العادة ا٤بشاة؛ ألف أبطأ ا٢بجاج.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أي أف الغاية قد تكوف بأكثر من بحسب القوة والضعف أو بحسب الشرف والخسة: قولو: 
وجو، قد تكوف ٕبسب القوة والضعف، أو ٘بعل الغاية األقوى، أو الغاية األضعف، أو الغاية األشرؼ، أو 

 الغاية األخس، أي ٘بعل الغاية تعطفها ٕبٌب.
، والنا قولو: مات الناس حتى األنبياء: ٍ        مات: فعل ماض  س: فاعل، مرفوع، وحٌب: حرؼ عطف،            

واألنبياء: معطوؼ على الناس، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، والعبلقة بْب الناس واألنبياء أف األنبياء ىم 
 الغاية ُب الشرؼ، إذف فهم غاية، ورٗبا تكوف غاية ُب ا٣بسة.

، والناس: فاعل، وحٌبقولو: استغنى الناس حتى الحجَّامون ٍ                    : استغُب: فعل ماض  : حرؼ،                
                                                                       وا٢بج اموف: معطوؼ على الناس، مرفوع، وعبلمة رفعو الواو، وىذا غاية ُب ا٣بسة.

                    ً                وقد يكوف الغاية مثبل  األقوى حسب ا٤بعُب.
 مثاؿ: ىزمناكم حٌب أقوياءكم. 

 فصارت الغاية ىنا ٕبسب القوة، و٫بو ذلك.
ً                               ىذا ما يتعلق ٕبٌب، إذف فحٌب أيض ا تأٌب من حروؼ العطفػ، ومعناىا  الغاية، الغاية ُب القوة أو ُب                            

 الضعف، أو ُب الشرؼ، أو ُب ا٣بسة.
ً       قد يقوؿ قائل: درسنا فيما سبق من معلومات أف حٌب تأٌب أيض ا حرؼ جر. نعم حٌب أيض ا تأٌب                      ً                                                     

ر { ]القدر:  ِ           حرؼ جر، }ح ٌب  م ط ل ع  ال ف ج   ْ  َ  ْ   ِ  َْ  َ    َ                                             ً         [، ما الفرؽ بْب كوهنا عاطفة، وبْب كوهنا جارة؟ طبع ا الفرؽ ٘         
ً                                                  من حيث العمل، فا١بارة ٘بر ما بعدىا دائم ا، وأما العاطفة فأهنا ٘بعل ما بعدىا مثل ما قبلها ُب  األوؿ                                     

 اإلعراب.
 مثاؿ: جاء ا٢بجاج حٌب ا٤بشاة، مات الناس حٌب األنبياء.

 لكن ا١بارة ُب ىذه األمثلة يصح أف تقوؿ: حٌب جارة.
 ِ  ة .                         ِ                     مثاؿ: مات الناس حٌب األنبياء ، وجاء ا٢بجاج حٌب ا٤بشا



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ         وا٤بعُب ٱبتلف بينهما اختبلف ا دقيق ا، وٲبثلوف با٤بثاؿ ا٤بشهور: أكلت السمكة حٌب رأس ها، وحٌب                                             ً     ً                       
ها. ىذه الغاية، حٌب غائية ىنا، أكل: فعل، والتاء: فاعل، والسمكة: مفعوؿ بو، حٌب رأس ها: عاطفة،  َ            رأس                                                                                 ِ   

ة، ورأس السمكة مأكوؿ، وا٢برؼ العاطف ٯبعل ا٤بعطوؼ مثل ا٤بعطوؼ عليو، أي أف السمكة مأكول
ها، ىنا جارة، وحٌب ا١بارة مثل إىل ا١بارة الغائية، فيها خبلؼ، ىل الغاية تدخل  ِ                                                                        وأكلت السمكة حٌب رأس                    
: لك ىذا البيت إىل ا٤بكاف الفبلين، أو لك ىذه ا٤بزرعة إىل                                         ً                                                   ُب ا٤بغيا، وال ما تدخل ُب ا٤بغيا؟ لو قلت مثبل 

لة أو غّب داخلة ُب ا٤بعطى؟ ىذا ٲبسى الغاية، الغاية النخلة ا٣بامسة، النخلة ا٣بامسة. النخلة ا٣بامسة داخ
 ىل تدخل ُب ا٤بغيا، أو ما تدخل؟.

{ ]ا٤بائدة:  ِ            مثاؿ: }و أ ي د ي ك م  إ ىل  ال م ر اف ق   ِ َ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ  َ ِ  َْ َ        ٙ .] 
األيدي مغسولة، لكن ا٤برافق الغاية، ىل تدخل أو ما تدخل؟ ىناؾ خبلؼ كبّب بْب اللغوين، أىل 

والفقو، ىل الغاية تدخل ُب ا٤بغيا، وال ما تدخل؟ ىذا خبلؼ لغوي، رٗبا نقوؿ: ا٤برفق يدخل اللغة والنحو 
                                              ً                                           ُب ا٤بغسوؿ ألدلة شرعية أخرى. لكن من حيث اللغة عموم ا، كلما قيل ىذا األسلوب، ىل يدخل الغاية وال 

ها، تدخل، أـ  ِ              ما تدخل الغاية؟ أي أف حٌب إذا كانت حرؼ جر، أكلت السمكة حٌب رأس  ال تدخل؟ على                                                            
ىذا ا٣ببلؼ، وإف كاف األكثروف على أنو ما يدخل، إال بقرينة، إف كاف ُب قرينة يدخل، وإف كاف ليس ىناؾ 
قرينة ما يدخل، وبعضم يقوؿ: إذا كانت الغاية من جنس ا٤بغيا تدخل، وإف كانت ليست من جنس ا٤بغيا ما 

ضهم قاؿ: ال تدخل. وبعضهم قاؿ: ال                           ً                        تدخل. وبعضهم قاؿ: تدخل مطلق ا. فكل األقواؿ قيلت، وبع
تدخل. وبعضهم فصل، وكل ذلك إذا مل يكن ىناؾ قرينة، أما إذا كانت ىناؾ قرينة فبل شك أف ا٢بكم 
ٍ                                                                                     حينئذ  للقرينة، ولعل كثّبين يرجحوف أف الغاية إذا كانت من جنس ا٤بغيا تدخل، وإذا كانت ليست من      

 جنس ا٤بغيا ما تدخل.
 النخلة العاشرة. مثاؿ: لك ىذا النخل إىل

ٍ                                                               فالنخلة العاشرة حينئذ  على ىذا القوؿ تدخل؛ ألهنا من جنس ا٤بغيا، لكن لو قلنا لك: لك ىذا                      
النخل إىل الساؽ الفبلين. فالساؽ الفبلين ما يدخل، يعِب أف حٌب العاطفة يكوف ما بعدىا مثل ما قبلها، 

 أو ما تدخل؟. وأف حٌب ا١بارة تدخل ُب ا٣ببلؼ، ىل الغاية تدخل ُب ا٤بغيا



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ىذا ما يتعلق ٕبرؼ العطف الرابع وىو حٌب، ننتقل إىل حرؼ العطف ا٣بامس وىو أـ.
 *** ا٤بًب ***

وأم لطلب التعيين، نحو أعندك زيٌد أم عمرو؟، إذا كنت عالًما بأن أحدىما عنده، ولكن 
 شككت في عينو، أو بعد ىمزة التسوية، نحو سواء عليَّ أقام زيٌد أم عمرو.

 الشرح ****** 
ٍ  أي أف عندؾ شيئْب، وتريد أف تعْب أحدٮبا، و٘بعل بينهما أـ، فأـ حينئذ   قولو: طلب التعيين:                                                              

 تدؿ على أف ىناؾ شيئْب يطلب تعيْب أحدٮبا.
 مثاؿ: أجاء ٧بمد أـ زيد؟. 

عندؾ أمراف تريد أف تعْب أحدٮبا، وأـ ىي الٍب دلت على طلب التعيْب ىنا، أجاء ٧بمد: استفهاـ، 
ٍ                                                وأـ: حرؼ عطف، ودلت على أنك تطلب حينئذ  التعيْب، ما الذي جاء، األوؿ أو الثاين؟ ا٤بعطوؼ أـ                                      

 ا٤بعطوؼ عليو؟ إذف فأـ كما يقوؿ: لطلب التعيْب.
أي  قولو: أعندك زيٌد أم عمرو؟ إذا كنت عالًما بأن أحدىما عنده، ولكن شككت في عينو:

ٍ          عنده، ىو زيد أو عمرو، فلهذا تطلب حينئذ  التعيْب،  تعرؼ أف عنده أحد، لكن ما تعرؼ من ىذا الذي                                      
من الذي عنده، ىل زيد أـ عمرو؟ أي ىل السؤاؿ ىنا عن العندية، أـ عن الذي عنده؟ نقوؿ: يا شيخ 
ٍ                     خالد: إذا كاف ىذا ىو ا٤بعُب ا٤براد، فإف أىل اللغة والنحو يقولوف: إف األفضل حينئذ  أف يكوف ا٤بسؤوؿ عنو                                                                             

ً                      اآلف يسأؿ عن زيد وعمرو، وال يسأؿ عن العندية، يعرؼ أف أحد ا عنده، فعلى ذلك كاف  بعد ا٥بمزة. فهو                                                      
ً                        من األفضل أف يقاؿ، ومن األفصح أف يقاؿ: أزيد  عندؾ، أـ عمرو؟. دائم ا ٘بعل ا٤بسؤوؿ ىو ا٤بقارف                       ٌ                                         

ٌ               لبلستفهاـ، لكن لو كاف السؤاؿ عن العندية لكاف األفضل أف يقوؿ: أعندؾ زيد  أـ عندؾ عمرو؟ . فيجعل                                                                    
 االستفهاـ مقارف للمسؤوؿ عنو، وإف كاف اآلخر جائز ولكنو أقل.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٗ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا٥بمزة ُب أقاـ ٮبزة، لكن ليست  قولو: أو بعد ىمزة التسوية، نحو سواء عليَّ أقام زيٌد أم عمرو:
ٮبزة استفهاـ، ما يستفهم، يسموهنا ٮبزة تسوية، أي أف ىذين األمرين مستوياف عندي، أي قياـ زيد وقياـ 

 رو مستوياف عندي.عم
 ىذا ما يتعلق بأـ، ومعناىا كما قاؿ الشيخ خالد: طلب التعيْب.

 ننتقل إىل ا٢برؼ السادس من حروؼ العطف وىو أو.
 *** ا٤بًب ***

[، أو األشياء نحو، ٜٔوأو ألحد الشيئين نحو قولو تعالى: }لَِبثْـَنا يـَْومًا َأْو بـَْعَض{ ]الكهف: 
 [، اآلية.َٜٛشَرِة َمَساِكيَن{ ]المائدة: }َفَكفَّارَتُُو ِإْطَعاُم عَ 

 *** الشرح ***
أو يأٌب لؤلشياء، إما لشيئْب أو ألكثر، معلومة جيدة، لشيئْب كأف تقوؿ: كل تفاحة أو برتقالة، 

{ ]الكهف:  َ           ادرس النحو أو الفقو، كقولو سبحانو وتعاىل: }ل ب ثػ ن ا يػ و ما  أ و  بػ ع ض   ْ  َ   ْ  َ ً   ْ  َ   َ  ْ ِ َ                                           ٜٔ.] 
َ ِ  كل تفاحة أو برتقالة أو موزة، وقولو تعاىل: }ف ك ف ار ت و  إ ط ع اـ  ع ش ر ة  أو األشياء مثل أف تقوؿ:    َ  َ   ُ  َ  ْ  ِ  ُ  َُ     َ  َ                                          

و تػ ه م  أ و  ٙب  ر ير  ر قػ ب ة { ]ا٤بائدة:  ل يك م  أ و  ك س  ُ   َ  ََ ٍ            م س اك ْب  م ن  أ و س ط  م ا ت ط ع م وف  أ ى   ِ ْ َ   ْ  َ  ْ  ُ  ُ َ  ْ  ِ   ْ  َ  ْ  ُ  ِ  ْ  َ  َ   ُ  ِ  ْ  ُ   َ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ  َ  ِ   َ  َٜٛ.] 
وإما أف تأٌب بعد  وأىم من ذلك أف نعلم أف أو إما أف تأٌب بعد طلب، وإما أف تأٌب بعد خرب،

 طلب، أي أسلوب يطلب بو شيء، كاألمر.
ً   مثاؿ: أكـر زيد ا.               

 أو هني.
ً   مثاؿ: ال تكـر زيد ا.                 

 أو تأٌب بعد خرب، يعِب ٝبلة فيها إخبار للمستمع.
ٌ  مثاؿ: جاء زيد، ٧بمد  ناجح .      ٌ                   

أو ومعناىا بعد ا٣برب ٱبتلف عن معناىا بعد الطلب، فإف كانت بعد طلب فهي تدؿ على ٚبيّب 
 إباحة.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا أو عمر ا. ا أو عمر ا، كل تفاحة أو برتقالة، ال هتن زيد  ً         ً  مثاؿ: أكـر زيد                                 ً         ً               
: كل تفاحة أو برتقالة. ىذا إباحة أو ٚبيّب؟                                                ً                                         ىل يوجد فرؽ بْب اإلباحة والتخيّب؟ يعِب لو قلنا مثبل 

 إباحة، أي كل التفاحة وكل الربتقالة الذي تريد، كل ىذا أو كل ىذا كلهما، ىذه إباحة.
 مثاؿ: ادرس النحو أو الفقو. 

 ىذه إباحة، ادرس ىذا أو ىذا أو ادرسهما.
ا أو أختها. : تزوج ىند  ً            لكن لو قلنا مثبل           ً                

 ىذا ٚبيّب، ما لك إال واحد، إما ىذا أو ىذا فقط، ما ٘بمع بينهما.
 مثاؿ: اسكن الرياض أو القصيم.

 الثاين.ىذا ٚبيّب؛ ألنو ال ٲبكن أف تفعلهما، تفعل األوؿ أو 
ىذا بعد الطلب، إذف فأو بعد الطلب إما إباحة، وإما ٚبيّب، والفرؽ بينهما وضاح، إف أمكن ا١بمع 

 بينهما فإباحة، وإف مل ٲبكن ا١بمع بينهما فتخيّب، وإف وقعت أو بعد ا٣برب؟.
ٌ  مثاؿ: جاء زيد  أو ما قاـ زيد .               ٌ              

 فقط تدؿ على الشك أو اإلهباـ.
 مثاؿ: جاء ٧بمد أو خالد.

ً                                                                 ا قد يكوف شك ا وقد يكوف إهباـ، ٕبسب مقصد ا٤بتكلم، إف كاف ا٤بتكلم ال يعلم من ا١بائي ىذ            
على اليقْب، ىل ىو ٧بمد أو خالد؟ فهو شاؾ، لكن إذا كاف يعلم من ا١بائي، لكنو قصد أف يبهم عليك 

األسباب، األمر، وىذا قد ٰبدث ُب االستعماؿ، ىو يعرؼ من ا١بائي، لكن ال يريد أف ٱبربؾ لسبب من 
 إما أف ٱباؼ على ا١بائي أو ال يريد أف تعلم، أو ألسباب كثّبة، فنقوؿ: ىذا إهباـ. أي ىو قصد أف يبهم.

 ىذا شك، وليس إهباـ. [:ٜٔقولو: }لَِبثْـَنا يـَْوماً َأْو بـَْعَض{ ]الكهف: 
ٍ         مثاؿ: }و إ ن ا أ و  إ ي اك م  ل ع ل ى ى د ى أ و  ُب  ض بلؿ  م ب ْب { ]سبأ:   ُِّ   ٍ   َ  ِ   ْ  َ   ً  ُ    ََ  َ  ْ  ُ    ِ   ْ  َ    ِ  َ                ً           [. ىذا إخبار طبع ا، لكن ىو ٕٗ       

شك أو إهباـ؟ ىذا إهباـ، فالنيب عليو الصبلة والسبلـ يعرؼ ا١بواب، ويعرؼ ا٢بق، لكن أهبم لغرض من 
 األغراض.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٙ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ىذا ا٢برؼ السادس وىو أو، ننتقل إىل السابع لكن.
 *** ا٤بًب ***
 ولكن لالستدراك، نحو ما مررت بصالح لكن طالح.

 *** الشرح ***
                                                                       فيف النوف، وىي غّب لكن  ا٤بشددة النوف، فلكن  حرؼ ناسخ من أخوات إف، وليست لكن بتخ

 من حروؼ العطف، وإ٭با ا٤براد ىنا ا٤براد لكن، ولكن غّب ولكن.
 مثاؿ: ما جاء ٧بمد لكن عمرو.

                                                                            وٲبكن أف تقوؿ: ما جاء ٧بمد ولكن عمرو. ٫بن نريد لكن ا٤بخففة النوف، لكن  من ا٢بروؼ 
ٍ                   ن أيض ا ال نريدىا؛ ألنك إذا قلت: ولكن. فالعاطف الواو، ولكن حينئذ  يكوف معناىا خالص الناسخة، ولك                                                         ً     

ٍ                                                                 االستدراؾ، وال تدؿ حينئذ  على العطف، إما إذا قلت لكن فقط، كأف تقوؿ: ما جاء ٧بمد لكن عمرو.                       
ٍ                                                                           حينئذ  تدؿ على العطف واالستدراؾ، تكوف حرؼ عطف لبلستدراؾ، حرؼ عطف أي ٘بعل الذي بعدىا       

كالذي قبلها ُب اإلعراب، واستدراؾ، أي معناىا االستدراؾ، أي استدركت على ا٤بعُب السابق بقولك: لكن 
 عمرو. أي ما جاء ٧بمد لكن عمرو. أي لكن عمرو جاء.

إذف: ىذا ا٤براد بلكن ا٤بخففة النوف، فإذا سبقت بالواو ال تكوف عاطفة، العاطف الواو وىي تكوف 
 خالصة لبلستدراؾ.

 الثامن بل. ا٢برؼ
 *** ا٤بًب ***

 وبل لإلضراب نحو قام زيٌد بل عمرو.
 *** الشرح ***

َ                                ىو معُب بل، واإل ضراب أي اإلضراب على ا٤بعُب السابق. قولو: لإلضراب:               
 مثاؿ: ما جاء ٧بمد بل عمرو.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بل ٘بعلك تضرب عن ا٤بعُب السابق، أي تلغيو، أي ٘بعلو ُب حكم ا٤بسكوت عنو، ما تعكس 
ٌ                                                               ن تلغيو، ما جاء ٧بمد  بل عمرو، من الذي جاء؟ عمرو، و٧بمد؟ مسكوت عنو، ما نقوؿ: إنو ما معناه، لك                   

، ما يهتم ٗبحمد جاء أو ما جاء، ما لو                                                          ً                                    جاء. نقوؿ: ىذا أضرب عنو. ىنا ما يريد أف يتكلم عن ٧بمد أصبل 
نو، فهو ُب عبلقة ٗبحمد، فأثبت ا٢بكم لعمرو، وأضرب عن ا٤بعُب السابق، ومعُب أضرب، أي سكت ع

 حكم ا٤بسكوت عنو.
 وا٢برؼ التاسع واألخّب من حروؼ العطف ال.

 *** ا٤بًب ***
 وال للنفي نحو جاء زيٌد ال عمرو.

 *** الشرح ***
 ومعُب ال النفي.

، وزيد : فاعل، وال: حرؼ عطف، يدؿ على النفي،  قولو: جاء زيٌد ال عمرٌو: ٌ                                     جاء: فعل ماض        ٍ            
: معطوؼ على زيد، مرفوع،  وعبلمة رفعو الضمة، وواضح أف معناه إثبات ا٤بعُب ٤با قبلها، ونفيو عن     ٌ                         وعمرو 

 ما بعدىا.
ىذه األحرؼ التسعة اآلف عرفنا معانيها، أو ٤بطلق ا١بمع، والفاء للَبتيب والتعقيب، وٍب للَبتيب 

واإلهباـ،  والَباخي، وحٌب للغاية، وأـ لطلب التعيْب، وأو بعد الطلب للتخيّب واإلباحة، وبعد ا٣برب للشك
ولكن لبلستدراؾ، وبل لئلضراب، وال للنفي، ىذه معانيها، لكن ما عملها اللفظي؟ ىذه معانيها، عملها 
ا٤بعنوي، لكن ما عملها اللفظي؟ نقوؿ: عملها اللفظي ىو الذي نقولو منذ الدرس ا٤باضي، أهنا تعطف ما 

          ً        ً      ً      ً        اإلعرايب، رفع ا، ونصب ا، وجر ا، وجزم ا، لكن بعدىا على ما قبلها، ٘بعل ما بعدىا مثل الذي قبلها ُب ا٢بكم 
 الشيخ خالد أىب إال أف يؤكد على ىذا ا٤بعُب.

 *** ا٤بًب ***



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٛ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فأن عطفت بهذه األحرف على مرفوٍع رفعتو، وإن عطفت بها على منصوب نصبتو، أو على 
رت بزيٍد مخفوض خفضتو، أو على مجزوم جزمتو، تقول: قام زيٌد وعمرٌو، ورأيت زيًدا وعمًرا، ومر 

 وعمرٍو، ويقوم ويقعد زيٌد، ولن يقوم ويقعد زيد، ولم يقم ويقعد زيد.
 *** الشرح ***

 أي رفعت ا٤بعطوؼ. قولو: رفعتو:
 أي على ٦برور جررتو. قولو: على مخفوض خفضتو:

ٌ        الواو ىنا عطفت مرفوع ا على مرفوع؛ ألف زيد : فاعل. قولو: قام زيٌد وعمرٌو:                    ً                    
ً                       الواو عطفت منصوب ا على منصوب؛ ألف زيد ا ىنا مفعوؿ بو، منصوب. ا:قولو: رأيت زيًدا وعمرً                    ً                 

ٍ                      الواو عطفت ٦برور ا على ٦برور؛ ألف زيد  ىنا اسم ٦برور بالباء. قولو: مررت بزيٍد وعمرٍو:                  ً                
                                                               ىنا مث ل بفعل مضارع، وكل كبلمو السابق كاف عن األ٠باء ا٤برفوعة، لكن  قولو: يقوم ويقعد زيٌد:

                        ً                                                   على الفعل ا٤بضارع استكماال  للكبلـ على العطف، وإال فأف الكبلـ على األ٠باء ا٤برفوعة،  ىنا أدخل الكبلـ
، وعبلمة رفعو الضمة، والواو: حرؼ عطف، ال ٧بل  : فعل مضارع، مرفوع؛ لتجرده من الناصب وا١باـز يقـو

، مرفوع، وعبلمة  رفعو الضمة، لو من اإلعراب، مبِب على الفتح، ويقعد: فعل مضارع معطوؼ على يقـو
ٌ          وزيد : الفاعل.     

                      َ                               لن: حرؼ نصب ونفي، ويقوـ : فعل مضارع، منصوب بلن، وعبلمة  قولو: لن يقوَم ويقعَد زيٌد:
، منصوب، وعبلمة نصبو  َ                                               نصبو الفتحة، والواو: حرؼ عطف، ويقعد : فعل مضارع معطوؼ على يقـو                                   

ٌ          الفتحة، وزيد : الفاعل.             
،  قولو: لم يقم ويقعد زيد: مل: حرؼ جـز ونفي، ويقم: فعل مضارع، ٦بزـو بلم، ىذا مثاؿ ا١بـز

، وعبلمة جزمو السكوف.  والواو: حرؼ عطف، ويقعد: فعل مضارع معطوؼ على يقم، ٦بزـو
 ىذا ما يتعلق بأحرؼ العطف.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، لكن ما مث ل                                                                                        ملحوظة ىامة: الشيخ خالد ىنا إ٭با مث ل با٤بضارع، ُب الرفع، وُب النصب، وُب ا١بـز
                                                                 ً     ً       ً  ل باألمر، ٤باذا؟ ألف ا٤بضارع ىو ا٤بعرب، ا٤بضارع ىو الذي ٲبكن أف يأٌب معرب ا، رفع ا ونصب ا               با٤باضي وال مث  

ً                                                        وجزم ا، أما ا٤باضي واألمر فمبنياف دائم ا وال يدخلهما شيء من األحكاـ اإلعرابية، ال رفع، وال نصب، وال                                 ً   
، و٥بذا ما يتصور أف ٲبثل هبما.  جر، وال جـز

ِ  مثاؿ: }و ق اؿ  ال ذ ي      َ  َ  َ ن آ أ و  ل تػ ع ود ف  ُب  م ل ت ن ا{ ]إبراىيم:         ر ج ن ك م م ن  أ ر ض  ُ  ُ     ِ ِ    ِ َ             ن  ك ف ر وا  ل ر س ل ه م  ل ن خ   َ َ   ْ  َ   َ ِ  ْ  َ  ْ ِّ    ُ    َ  ِ  ْ  َُ   ْ  ِ  ِ ُ  ُ  ِ  ْ  ُ  َ  َ   َٖٔ .]
{: ىنا ٚبيّب. ْ            }أ و   َ  

 مثاؿ: 
 وقاؿ أصيحايب: الفرار أو الردى؟.

 

 فقلت: ٮبا أمراف أحبلٮبا مر 
 

 

 ىنا ٚبيّب.
 مثاؿ: جالس العلماء أو الصا٢بْب. ىنا إباحة.

 مثاؿ:
 وقد علمت أمي بأف منيٍب

 

ٍ            ٕبد سناف  أو ٕبد قضيب         
 

 

 ىذا شك؛ ألهنا ما تعرؼ.
 واهلل أعلم.

  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٓٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٘ٔاجمللس: 
بسم اهلل الرٞبن الرحيػم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو 

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكم ُب الدرس ا٣بامس عشر، من دروس شرح ف
                          ُ       بلثاء بفتح التاء، ويقاؿ: الث بلثاء.  َ ث  األزىرية، هبذا ا٤بسجد ا٤ببارؾ، جامع الراجحي ٕبي ا١بزيرة، ُب ليلة ال

ٍ                                  بضمها وكبلٮبا فصيحتاف، من سنة ٜباف  وعشرين وأربعمائة وألف، من شهر ر  ٍ       بيع  األوؿ.                                  
كنا انتهينا ُب الدروس ا٤باضية من الكبلـ على مرفوعات األ٠باء، قاؿ: إهنا سبعة. وانتهينا منها 

 ٝبيع ٕبمد اهلل تعاىل، ُب ىذه الليلة ا٤بباركة سنبدأ با٤بنصوبات.
 *** ا٤بًب ***

فيو، المنصوبات ستة عشر: المفعول بو، والمفعول المطلق، والمفعول من أجلو، والمفعول 
والمفعول معو، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم ال، 
والمنادى المضاف وشبهو، وخبر كاد وأخواتها، وخبر ما الحجازية وأخواتها، والتابع للمنصوب، 

 والفعل المضارع إذا دخل عليو ناصب ولم يتصل بآخره شيء، ولها أبواب.
 ***** الشرح *

أف ا٤بنصوبات ستة عشر، ٍب ذكرىا، وأوؿ ما يلحظ عليو أنو مل ٱبص ا٤بنصوبات  -رٞبو اهلل–ذكر 
ىنا باأل٠باء، كما خص ا٤برفوعات، ا٤برفوعات، قاؿ: ا٤برفوعات من األ٠باء سبعة. ٍب ذكرىا وشرحها، ومل 

عندما نصل إىل ا٤بنصوبات  يتعرض للمرفوع من الفعل ا٤بضارع، ما ذكر الفعل ا٤بضارع ا٤برفوع فيما سبق،
                                          ً                                               ىنا، قاؿ: ا٤بنصوبات ستة عشر. ذكر ٟبسة عشر ا٠ب ا، وا٤بنصوب السادس عشر كما قاؿ الفعل ا٤بضارع إذا 
دخل عليو ناصب، أي أنو ذكر ا٤بنصوبات من األ٠باء ومن الفعل ا٤بضارع، وىذا ٩با يلحظ عليو، أنو أٮبل 

 ذكر الفعل ا٤بضارع ا٤برفوع.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** ا٤بًب ***
األول: المفعول بو، وىو االسم الذي وقع عليو فعل الفاعل حقيقة، كأنزل اهلل الغيث، أو 
مجازًا كأنبت الربيع البقل ويصح نفيو عنو، وىو على قسمين: ظاىر ومضمر، فالظاىر نحو ضربت 
 زيًدا، وما ضربت زيًدا، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل، فالمتصل ما ال يتقدم على عاملو، وال يلي
إال في االختيار، والمنفصل بخالفو، وكل منهما اثنا عشر، المتصل أكرمني، أكرمنا، أكرمك، أكرمِك، 
أكرمكما، أكرمكم، أكرمكن، أكرمو، أكرمها، أكرمهما، أكرمهم، أكرمهن، والمنفصل إياي، إيانا، 

 إياك، إياِك، إياكما، إياكم، إياكن، إياىا، إياىما، إياىن.
 *** الشرح ***

٤بؤلف بذكر ا٤بنصوبات، وبدأىا با٤بفاعيل ا٣بمسة: ا٤بفعوؿ بو، وا٤بفعوؿ فيو، وا٤بفعوؿ لو، بدأ ا
 وا٤بفعوؿ معو، ا٤بفعوؿ ا٤بطلق، و٠بعنا كبلمو ُب ا٤بفعوؿ بو.

                                ً                                                       نريد أف نشرح ىذه ا٤بفاعيل ا٣بمسة مع ا؛ ألهنا متشاهبة، وكلها كما تروف يسميها النحويوف مفاعيل، 
اعيل ا٣بمسة فائدهتا واحدة من حيث اإلٝباؿ، وىي أهنا قيود على الفعل، ٤باذا يأٌب ٝبع مفعوؿ، ىذه ا٤بف

ٌ            العريب هبذه ا٤بفاعيل أو بعضها؟ ىي قيود على الفعل، لو أراد ألتى بالفعل مطلق ا، جاء ٧بمد ، نسب اجمليء            ً                                                                     
كلم وا٤بعُب الذي يرمي إىل ٧بمد، لكن رٗبا يريد أف يقيد ىذا الفعل بقيد ما، والقيود ٚبتلف ٕبسب قصد ا٤بت

ٌ                                                                           إليو، رٗبا جاء ٧بمد ، نسب اجمليء إىل ٧بمد، رٗبا يريد أف يقيد ىذا الفعل وىو اجمليء عندنا، رٗبا يريد أف                  
يقيده بذكر زمانو، مٌب حدث اجمليء؟ أو بذكر مكانو، ُب أي مكاف حدث اجمليء؟ أو رٗبا يريد أف يقيد ىذا 

لك، والقيود كثّبة، فا٤بفاعيل ا٣بمسة كلها قيود على الفعل، وعندما يأٌب الفعل ببياف سببو، ٤باذا جاء؟ و٫بو ذ
ٌ                                     ا٢باؿ نقوؿ: إف ا٢باؿ أيض ا قيد  على الفعل. ونَبؾ الكبلـ على ا٢باؿ اآلف.      ً                       

                                                                              ً             إذف: فا٤بفاعيل كلها قيود على الفعل، وكل قيد لو فائدة خاصة، الفائدة العامة ٥با ٝبيع ا عرفنا أهنا 
                ً      ً                                                   ، قيود أي ٚبص شيئ ا معين ا ُب الفعل، تبينو، لكن ا٤بعاين ا٣باصة ٚبتلف، فا٤بفعوؿ بو ٦برد قيود على الفعل

ماذا يبْب ُب الفعل؟ ىو مفعوؿ، وا٤بفعوؿ فيو، ماذا يبْب ُب الفعل؟ ىو مفعوؿ، كونو مفعوؿ، نعم ىو 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مشروب، مفعوؿ، ما معُب مفعوؿ؟ ىذا الكتاب، رفعت الكتاب، فالكتاب مرفوع، شربت ا٤باء، فا٤باء 
مشروب على وزف مفعوؿ، فعلت الشيء، فعلت اجمليء، فاجمليء مفعوؿ، مفعوؿ يعِب أنو تأثر بالفعل، أي 

 أمر يؤثر الفعل فيو فهو مفعوؿ لو.
 مثاؿ: رفعت الكتاب.

فالفعل عندنا ىنا الرفع، وعبلقتو بالتاء ُب رفعت أنا ا٤بتكلم فاعلو، إذف فالتاء فاعل، والفاعل حقيقة 
الفاعل ُب الصناعة النحوية التاء؛ ألننا قلنا أكثر من مرة: النحويوف يتعاملوف مع الكلمات، ما متكلم، و 

يتعاملوف مع الذوات. فلهذا قلنا ُب البداية: أوؿ أمر يدرس ُب النحو: تعريف الكبلـ والكلمة. ويبدأ 
نحو، النحو يبحث النحويوف بتعريف الكبلـ لكي يبينوا موضوع النحو، أي الشيء الذي يبحث فيو ال

بالكلمات، ما لو عبلقة بالذوات، فلهذا إذا أردوا أف يعرفوا الفاعل، يقولوف: اسم يدؿ على من فعل الفعل. 
ما يقولوف: الفاعل ىو الذي فعل الفعل. ىذا التعريف اللغوي، التعريف اللغوي ا٢بقيقي للفاعل، ىو الذي 

ٌ   ي يدؿ على من فعل الفعل، فإذا قلت: جاء ٧بمد . فعل الفعل، ال، التعريف ُب النحو، ىو االسم الذ                                         
فمحمد: فاعل، فالفاعل ليس ا٤بيم وا٢باء والداؿ ُب ٧بمد، لكن ىي ىذه الذات بلحمها وشحمها ودمها 
وعظمها، فالفاعل الذات، لكن ما لنا عبلقة بالذات، ٫بن نتعامل مع ا٤بيم وا٢باء وا٤بيم والداؿ، ىذه 

ة فاعل. فلهذا ٘بد النحويوف يتحرجوف بسبب ىذا ا٤بعُب عندما يعربوف لفظ الكلمة، نقوؿ: إف ىذه الكلم
{ ]العنكبوت:  ِ              ا١ببللة، } خ ل ق  الل و  الس م و ات   َ  َ       ُ      َ  َ َ                 ُ                                   ، وغّبىا[: } الل و {: فاعل، لكن يتحرجوف فيقولوف: لفظ ٗٗ         

يدؿ على من فعل ا١ببللة فاعل. ألهنم يتعاملوف مع األلفاظ، يتعاملوف مع الكلمات، فاهلل فاعل، أي اسم 
ٌ            ا٣بلق؛ ألف اهلل علم على ا٤بعبود ٕبق سبحانو وتعاىل، حٌب ٧بمد، لو أردنا الدقة لكنا نقوؿ: ٧بمد . ما نقوؿ:                                                                                  
فاعل. نقوؿ: لفظ ٧بمد يدؿ على الفاعل، أو لفظ ٧بمد فاعل. لكن من فقط من باب األدب واالحَباـ 

نا: رفعت الكتاب. عرفنا اآلف العبلقة بْب الرفع وبْب مع لفظ ا١ببللة يقولوف ذلك، فإذا عرفنا ذلك، إذا قل
ا٤بتكلم التاء، والعبلقة بْب الرفع والكتاب ُب رفعت الكتاب، ىل الرفع أثر ُب الكتاب وال ما أثر ُب الكتاب؟ 
                                                              ُ                     ُ              أثر ُب الكتاب، ما نوع ىذا التأثّب؟ الفعل الذي عندنا الرفع، طيب ف عل الرفع، الرفع ىنا ف عل، وال ال؟ إذف

                                                                            ُ                   فهو مفعوؿ؛ ألف الفاعل فعل الرفع، فهو مفعوؿ، لكن ما عبلقة ىذا ا٤برفوعة بالكتاب؟ ف عل الرفع بالكتاب، 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

   ُ                       ُ                                                                  أو ف عل الرفع ُب الكتاب، أو ف عل الرفع مع وجود الكتاب، أو فعل الرفع بسبب الكتاب؟ ىذه العبلقة ىي 
. ما عبلقة اليـو                 ُ                                        الٍب تبْب اإلعراب، ف عل الرفع بالكتاب، إذف مفعوؿ بو، فإذا قل ت: رفعت الكتاب اليـو

؟ ىو مفعوؿ؛ ألنو تأثر  ، ما إعراب اليـو . أي ُب زماف اليـو                    ُ           ُ                                                                       بالرفع؟ الرفع رفع، ف عل، نقوؿ: ف عل الرفع ُب اليـو
 : بالرفع، الرفع أثر، لو أثر، لكن ما نوع ىذا األثر؟ مفعوؿ الرفع فيو، مفعوؿ الرفع ُب زمانو، إذف إعراب اليـو

و، أي مفعوؿ الرفع ُب زمانو، ىكذا ا٤بتقدموف كانوا يقولوف ُب أوؿ النحو قبل أف تستقر مفعوؿ في
: مفعوؿ الرفع ُب زمانو. اختصروا ذلك فقالوا: مفعوؿ فيو. واستقر االصطبلح  ا٤بصطلحات، يقولوف: اليـو

تبْب نوع ا٤بفعوؿ بو، على ذلك، مفعوؿ فيو يعِب مفعوؿ الفعل ُب زمانو، وىكذا، فبياف ىذه العبلقة ىي الٍب 
 أريد أف نبدأ ٗبثاؿ مصنوع، قبل أف نبدأ بالتفاصيل واألمثلة األخرى.

ً    مثاؿ: أكـر الطالب األستاذ اليـو أماـ ا٤بسجد احَبام ا لو إكرام ا شديد ا.        ً          ً                                               
: الفعل، والفعل كما قلنا من قبل: ُب ا١بملة الفعلية ىو ملكها، ىو العامل. يسميو النحويوف  أكـر

، العامل أي ا٤بتحكم فيها، يرفع مرفوعاهتا وينصب منصوباهتا، وكل إعراب ا١بملة الفعلية يتبْب ببياف العامل
عبلقتها هبذا الفعل، فاإلعراب يتبْب ٗبعرفة العبلقة، عبلقة ىذه األ٠باء ُب ا١بملة اال٠بية بالعامل، عندنا 

، ما عبلقة اإلكراـ بالطالب؟ فاع لو، ىو الذي فعل، فهو فاعلو، سبق شرح اإلكراـ، الفعل اإلكراـ، أكـر
الفاعل من قبل، أكـر الطالب األستاذ، ما عبلقة اإلكراـ باألستاذ؟ مفعوؿ اإلكراـ باألستاذ، إذف مفعوؿ بو، 
إذا قلت: مفعوؿ اإلكراـ باألستاذ. صحيح، لكن ُب اإلعراب الصناعي تأخذ هبذه االصطبلحات الٍب اتفق 

اإلكراـ بو، وعبلقة اليـو باإلكراـ، اليـو مفعوؿ اإلكراـ ُب زمانو، إذف مفعوؿ عليها، مفعوؿ بو، أي مفعوؿ 
فيو، وأماـ ا٤بسجد عبلقتها باإلكراـ، مفعوؿ اإلكراـ ُب ىذا ا٤بكاف، ىذا ا٤بكاف الذي أماـ ا٤بسجد عبلقتو 

عوؿ اإلكراـ ُب مكانو،                    ُ                                                      باإلكراـ، أف اإلكراـ ف عل ُب ىذا ا٤بكاف، فقولنا: أما ا٤بسجد. بْب مكاف اإلكراـ، مف
مفعوؿ فيو، والنحويوف ٱبصوف ا٤بفعوؿ فيو إذا دؿ على الزماف بقو٥بم: ظرؼ زماف. وا٤بفعوؿ فيو إذا دؿ على 
ا٤بكاف بقو٥بم: ظرؼ مكاف. الكوفيوف يقولوف: مفعوؿ فيو. والبصريوف يقولوف: مفعوؿ فيو، لكن ٱبصوف 

زماف وظرؼ مكاف ىم البصريوف، فلهذا ُب الكتب  ويقولوف: ظرؼ زماف وظرؼ مكاف. فالذي يعرب ظرؼ
                                                      ً        ً                                   ا٤بتوسعة يقولوف: ا٤بفعوؿ فيو، وىو ا٤بسمى عند البصريوف ظرف ا. واحَبام ا: االحَباـ ما عبلقتو بالفعل اإلكراـ؟ 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٗٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

نقوؿ: االحَباـ: مفعوؿ اإلكراـ ألجلو أو من أجلو أو لو. و٬بتصر ونقوؿ: مفعوؿ من أجلو، أو مفعوؿ 
، أو ما ُب عبلقة؟ ىناؾ عبلقة، ما نوع ألجلو، أو مفع             ً                        ً                                          وؿ لو. وإكرام ا: ىل ىناؾ عبلقة بْب إكرام ا وأكـر

ىذه العبلقة؟ اإلكراـ مفعوؿ اإلكراـ بو؟ ال، مفعوؿ اإلكراـ فيو؟ ال، مفعوؿ اإلكراـ من أجلو؟ ال، مفعوؿ 
ؾ ٦برد عبلقة، مطلق عبلقة، اإلكراـ معو؟ ال، ما ُب عبلقة معينة، مقيدة ٕبرؼ جر، بو، معو، فيو، لكن ىنا

بينهما مطلق عبلقة، عبلقة مطلقة، ليست عبلقة مقيدة ٕبرؼ جر، ٤باذا بينهما مطلق عبلقة؟ ألف اإلكراـ 
، فينهما عبلقة، لكن ما نوع ىذه العبلؽ؟ ليس نوع ا معين ا ٨بصص ا، أي مقيد ا ٕبرؼ جر، فلهذا  ً                 مصدر أكـر           ً     ً       ً                                                    

ل مطلق عبلقة، ىذا ا٤بفعوؿ ا٤بطلق، وا٤بفعوؿ ا٤بطلق ىو ا٤بصدر يقولوف: مفعوؿ مطلق. أي بينو وبْب الفع
ً                          بعد فعلو، وشديد ا: نعت، وسبق شرحو من قبل.                

إذف: كما تروف، ىذه ا٤بفاعيل ا٣بمسة كلها قيود على الفعل لبياف شيء معْب فيو، فا٤بفعوؿ بو يبْب 
                             ُ    وؿ بو ىو جواب ىذا السؤاؿ، من ف عل            ُ                                                ُب الفعل من ف عل الفعل بو، أو يقولوف: من وقع الفعل عليو. ا٤بفع

                                                                           ُ               اإلكراـ بو؟ ا١بواب ىو ا٤بفعوؿ بو، وىنا ا٤بفعوؿ بو األستاذ، رفعت الكتاب، ما الذي ف عل اإلكراـ بو؟ 
                                     ُ                                                  ُ    الكتاب، مفعوؿ بو، شربت ا٤باء، ما الذي ف عل الشرب بو؟ ا٤باء، مفعوؿ بو، فتحت الباب، ما الذي ف عل 

 ذا.الفتح بو؟ الباب، مفعوؿ بو، وىك
 ىذا ا٤بفعوؿ بو.

                                                                              ُ    وا٤بفعوؿ فيو يبْب زماف الفعل أو مكانو؟ يعِب أف ا٤بفعوؿ فيو ىو جواب ىذا السؤاؿ، مٌب ف عل 
              ُ                                                                                   الفعل، أو أين ف عل الفعل، اسأؿ ُب ا٤بثاؿ السابق، أكـر الطاب األستاذ اليـو أماـ ا٤بسجد، مٌب وقع اإلكراـ؟ 

: مفعوؿ فيو، ظرؼ زماف، أين ف عل اإلكراـ         ُ                                      ؟ نقوؿ: ف عل. لكي يكوف مفعوؿ، وا٤بفعوؿ مأخوذ من                                 ُ          اليـو
                    ُ         ُ                                                 الفعل ا٤ببِب للمجهوؿ ف عل، أين ف عل اإلكراـ؟ أماـ ا٤بسجد، إذف: مفعوؿ فيو، ظرؼ مكاف.

 ىذا ا٤بفعوؿ فيو.
                                                                             ُ    وا٤بفعل من أجلو، أو ا٤بفعوؿ لو يبْب سبب الفعل، يبْب علة الفعل، األمر الذي من أجلو ف عل 

                         ُ                ُ                ً                لو جواب ىذا السؤاؿ: ٤باذا ف عل الفعل؟ ٤باذا ف عل اإلكراـ؟ احَبام ا لؤلستاذ، إذف:  الفعل، أي أف ا٤بفعوؿ
 مفعوؿ ألجلو.
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 ىذا ا٤بفعوؿ من أجلو أو ا٤بفعوؿ لو.
                                                          ً                      وا٤بفعوؿ ا٤بطلق ما ٰبتاج إىل شرح، وال ٰبتاج إىل سؤاؿ؛ ألنو واضح جد ا، ىو ا٤بصدر بعد فعلو، 

، جاىدتو جاىد ا، إىل آخره.فإذا وجدت مصدر بعد فعلو، فهو مفعوؿ م ً            طلق، أكرمتو إكرام ا، أكلتو أكبل              ً             ً                 
                                                                                    بقي  ا٤بفعوؿ معو، ما ذكرناه ُب األمثلة، مع أنو كبقية ا٤بفاعيل، ىو مفعوؿ، مفعوؿ معو، يبْب 

            ُ               ُ                                                      الشيء الذي ف عل الفعل معو، ف عل الفعل مع مصاحبتو، ىو كاف موجود والفاعل يفعل الفعل.
 مثاؿ: مشيت والصحراء. 

لذي فعل ا٤بشي ا٤بتكلم، التاء العائدة إىل ا٤بتكلم، مشى: فعل، والتاء: فاعل، والصحراء: اسم فا
منصوب، ماذا بينت ُب ا٤بشي؟ نقوؿ: الصحراء مفعوؿ ا٤بشي مع مصاحبتها. أي الفاعل فعل ا٤بشي، 

يريد أف يبْب الشيء والصحراء موجودة ُب أثناء الفعل، قيد قد يريده بعض ا٤بتكلمْب، فيبينو هبذه الطريقة، 
الذي كاف موجود عندما كاف الفاعل يفعل ىذا الفعل، تريد أف تبْب أف الطالب استذكر، تقوؿ: استذكر 
                                                       ً           ً                        الطالب. استذكر: فعل، والطالب: فاعل، ولو أردت أف تبْب شيئ ا كاف موجود ا عندما كاف الطالب يفعل 

تقوؿ: إف الطالب وا٤بصباح فعل االستذكار؟. ال  االستذكار، فتقوؿ: استذكر الطالب وا٤بصباح. ىل تريد أف
تريد أف تقوؿ ذلك، تريد أف تقوؿ: إف الطالب ىو الذي فعل االستذكار. وا٤بصباح بْب الشيء الذي كاف 
     ً                                                                                   موجود ا عندما كاف الطالب يفعل االستذكار، أو تقوؿ: سريت والقمر. أي عندما كنت أفعل السرى أو 

حبٍب، وا٤بصاحبة تكوف حقيقة أو ٦بازية، أو كما يقوؿ: سرت والنيل. أنا                     ً     ا٤بشي كاف القمر موجود ا ٗبصا
                           ً                                       ً                فعلت السّب والنيل كاف موجود ا ٗبصاحبٍب، ليست مصاحبة حقيقية، كاف موجود ا ُب أثناء الفعل.

 مثاؿ: تنزىت وشاطئ ا٣بليج.
 فعلي للفعل.                                                              ً          فأنا تنزىت ٗبصاحبة الشاطئ، أي وأنا أفعل التنزه كاف الشاطئ موجود ا ُب أثناء 

                                                                   ً           ً     على ذلك يتبْب أف ا٤بفعوؿ معو ا٤بقصد األساس فيو أف تبْب الفاعل، ٍب تبْب شيئ ا كاف موجود ا مع 
الفاعل، والفاعل يفعل الفعل، وىذا الشيء يفعل الفعل مع الفاعل، أو ما يفعل الفعل مع الفاعل؟ ما لو 

ً                     فهذا الشيء رٗبا يفعل أيض ا نفس الفعل، أو رٗبا عبلقة هبذه ا٤بسألة، أنت اىتم أف الفاعل فعل ىذا الفعل،                        
                                                                                      ً      ال يفعل الفعل، ما لك عبلقة بذلك، أنت تركز على أف الفاعل فعل الفعل، وىذا الشيء كاف موجود ا معو.
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 مثاؿ: جاء ٧بمد والكتاب.
 أي جاء ٧بمد مع مصاحبة الكتاب.

ً   مثاؿ: جاء ٧بمد  وزيد ا.      ٌ              
وىو ُب ٦بيئو كاف معو زيد، وزيد فعل اجمليء وال ما أي جاء ٧بمد ٗبصاحبة زيد، أي جاء ٧بمد 

فعل؟ ىو فعل، لكن أنت ما تريد ىذا ا٤بعُب، أنت تريد تركيزؾ على الفاعل، أف ٧بمد فعل اجمليء، وتريد أف 
ٌ       تبْب أف زيد معو، ما تركز على زيد، ما لك عبلقة بزيد، وٲبكن أف نقوؿ ُب ىذا ا٤بثاؿ: جاء ٧بمد  وزيد . إذا       ٌ                                                                                   

ٌ   ٚبرب أهنما فعل اجمليء، تريد أف تبْب ىذا فعل اجمليء، وىذا فعل اجمليء، تقوؿ: جاء ٧بمد  وزيد .  أردت أف      ٌ                                                                        
ٍ                                                                         فتجعل الواو حينئذ  عاطفة، لكن رٗبا بعض ا٤بتكلمْب ما يقصد ىذا األمر، أنت قصدؾ ُب ٧بمد، سؤالنا عن                  

 : ً                                     ً  ٧بمد، تقوؿ: ٧بمد جاء وزيد ا. أي جاء ٗبصاحبة زيد، لكن لو قلت مثبل  أين ٧بمد وزيد؟. تقوؿ: جاء                       
ٌ                             ً                                                 ٧بمد  وزيد . تريد أف تنسب اجمليء إليهما مع ا، ىذه ا٤بعاين يقصدىا ا٤بتكلموف، وٚبتلف باختبلؼ ا٤بعُب       ٌ   

 والقصد.
 مثاؿ: جاء األمّب وا١بيش.
واو ا٤بعية يكوف االسم صحبتو ا١بيش، الواو ىنا حينئٍذ تسميها معية، أي األمّب جاء وكاف ُب 

ُ  ا على ا٤بفعوؿ معو، ولو أردت أف تبْب أف األمّب جاء وأف ا١بيش جاء، ماذا تقوؿ؟ جاء األمّب             ً بعدىا منتصب                                                                                 
، فالواو ىنا عاطفة، تريد أف تثبت اجمليء لؤلمّب وللجيش، ليس واو معية. ُ                                                                 وا١بيش       

                                                                       ُ           إذف: ا٣ببلصة أف ا٤بفاعيل ا٣بمسة قيود على الفعل، فا٤بفعوؿ بو جواب لقولنا: ٗبا ف عل الفعل. 
                         ُ                  ُ                                         ُ            فعوؿ فيو جواب لقولنا: مٌب ف عل الفعل، أو أين ف عل الفعل؟. وا٤بفعوؿ لو جواب لقولنا: ٤باذا ف عل الفعل؟. وا٤ب

                                   ُ                                            وا٤بفعوؿ معو، جواب لقولنا: مع ماذا ف عل الفعل؟. وا٤بفعوؿ ا٤بطلق ىو ا٤بصدر بعد فعلو.
ً         ع قليلة جد ا، لقلة                           ً                      فا٤بفعوؿ بو أغلب ما يكوف ا٠ب ا، وقد يكوف ٝبلة ُب مواض قولو: ىو االسم:          

 ىذه ا٤بواضع الٍب يأٌب فيها ا٤بفعوؿ بو ٝبلة صار بعضهم ما يعتربىا، ويقوؿ: إف ا٤بفعوؿ بو اسم. 
وقع عليو، ٤باذا ما ٠بيناه ا٤بفعوؿ عليو؟ ىو قاؿ: عليو. ألنو  قولو: وقع عليو فعل الفاعل حقيقة:

انوا يعربوف هبذه الطريقة، وإ٭با كانوا يعربوف قاؿ: وقع. وقع تتعدى بعلى، وقع عليو، لكن النحويوف ما ك
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ً                                  بالفعل، يقولوف: مفعوؿ. أكرمت زيد ا، فأنا فاعل اإلكراـ، وزيد ا مفعوؿ اإلكراـ بو، ومن ىنا أخذوا                           ً                                
 االصطبلح، مفعوؿ بو، فا٤بتأخروف يقولوف: وقع اإلكراـ عليو. من باب التوضيح، كأنو أوضح.

، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على الفتح، واهلل: لفظ  أنزؿ: فعل قولو: كأنزل اهلل الغيث: ٍ                                              ماض    
ا١ببللة، فاعل، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، والغيث: مفعوؿ بو، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، فالغيث 

                                                     ً      ً  مفعوؿ اإلنزاؿ بو، فاهلل عز وجل ىو الذي أنزؿ الغيث إنزاال  حقيقي ا.
            ً  أي غّب حقيقي ا.قولو: أو مجازًا: 

، والربيع: فاعل، ُب الصناعة فاعل؛ ألف اإلنبات أسند  أنبت الربيع البقل:قولو: ك ٍ                                                 أنبت: فعل ماض              
إليو، والبقل: مفعوؿ اإلنبات بو، مفعوؿ بو، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، والربيع مل ينبت النبت حقيقة، 

 يقولوف: ىذا ٦باز. ىذه أمور واضحة، لكن ٲبكن أف ننبو عليها.
 البقوؿ. أي وقولو: البقل:

 فاجملاز يصح أف ينفى، فيقاؿ: ما أنبت الربيع البقل، بل أنبتو اهلل. قولو: ويصح نفيو عنو:
وىذا من باب التوضيح، كثرة التمثيل ُب الباب من باب  قولو: وىو على قسمين: ظاىر ومضمر:

ً                                                        التوضيح، فعل ذلك أيض ا ُب الفاعل، وفعلو ُب نائب الفاعل، قاؿ: الفاعل ونائب الفا عل وا٤بفعوؿ بو ىنا                    
      ً      ً         ً      ً                                                           يأٌب ا٠ب ا ظاىر ا ويأٌب ا٠ب ا مضمر ا. ومعُب مضمر أي ضمّب، واالسم الظاىر ىو ما سوى الضمّب، الضمائر 
 تسمى أ٠باء مضمرة، ضمائر، وما سواىا من األ٠باء ٧بمد، وباب، وىذا، والذي، ىذه تسمى أ٠باء ظاىرة.

                                        مث ل ىنا لبلسم الظاىر، ضرب: فعل، والتاء: قولو: فالظاىر نحو ضربت زيًدا، وما ضربت زيًدا: 
ً                                                                فاعل، وزيد ا: مفعوؿ بو، زيد ا فعل الضرب بو، مفعوؿ بو، وما: حرؼ نفي، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب                  ً          
على السكوف، وضرب: فعل، والتاء: فاعل، وىو ُب ا٤بعُب ما فعل الفعل، لكن ُب الصناعة ال، العرب الذين 

ً    : ما ضربت زيد ا، ما ضرب ٧بمد  زيد ا. العرب يرفعوف ٧بمد وينصوب زيد ا، فعلوا ذلك، العرب يقولوف                               ً     ٌ              ً             
                                                               ً                        والنحويوف يسّبوف معهم ُب الصناعة، ألهنم يقولوف: أصل ا١بملة: ضربت زيد ا، ٍب بعد ذلك دخل النفي. 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٛٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                                                 ً   فالنفي داخل بعد تركيب ا١بملة، ضربت زيد ا، فعل وفاعل ومفعوؿ بو، ٍب دخل النفي، ما ضربت زيد ا،                                      
 أبقت العرب ا١بملة على ما كانت عليو قبل النفي.ف

أي يريد أف يقوؿ: إف الضمائر الٍب تقع مفعوؿ بو قسماف. ألف الضمائر  قولو: والمضمر قسمان:
٥با تقسيمات كثّبة أخرى، لكن ىل كل الضمائر تقع مفعوؿ بو؟ ال، ُب ضمائر خاصة بالرفع، تقع مبتدأ، 

ل، تقع اسم إف، تقع اسم كاف وأخواهتا، تأٌب منها الرفع، على تفصيل، تقع خرب، تقع فاعل، تقع نائب فاع
 بعضها قد يأٌب مبتدأ، وبعضها ما يأٌب مبتدأ.

ىذه ذكرىا ُب باب الفاعل، وُب نائب الفاعل، وُب باب ا٤ببتدأ، ُب باب ا٤ببتدأ والفاعل ونائب 
كر ضمائر، لكن ضمائر النصب، فلهذا الفاعل، ذكر ىناؾ ضمائر الرفع، لكن ىنا اآلف ُب ا٤بفعوؿ بو سيذ 

 قاؿ: والضمائر الٍب تقع مفعوؿ بو قسماف. 
 أي الضمائر الٍب تقع مفعوؿ بو قسماف: متصل ومنفصل. قولو: متصل ومنفصل:

الضمائر ا٤بتصلة أسهل وأضح قولو: فالمتصل ما ال يتقدم على عاملو، وال يلي إال في االختيار: 
و الذي يتصل ٗبا قبلو، مثل واو ا١بماعة، ذىبوا، يذىبوف، وال يلي إال ُب من أف تعرؼ، الضمّب ا٤بتصل ى

االختيار، إال االستثنائية معروفة، والختيار يقصد بو النثر، ليخرج ضرورة الشعر، ففي ضرورة الشعر ٲبكن أف 
 النثر ال ، ىذا قد يكوف ُب ضرورة الشعر، لكن ُب                           َ عد إال، فتقوؿ: إالؾ، إاله، إالي  يقع الضمّب ا٤بتصل ب

 يكوف؛ ألف الضمّب ا٤بتصل بعد إال، ما تقوؿ: إيبلي، إيبله، إيبلؾ.
أي ٲبكن أف يقع ُب أوؿ ا١بملة، تقدمو على العامل فيقع ُب أوؿ  قولو: والمنفصل بخالفو:

 ا١بملة.
 مثاؿ: أنت مؤمن. 

 ىذا منفصل، وقع ُب أوؿ ا١بملة.
 مثاؿ: أنا مسلم، ىو ٦بتهد.

                      ً                       ً  أي ا٤بتصل اثنا عشر ضمّب ا، وا٤بنفصل اثنا عشر ضمّب ا. اثنا عشر:قولو: وكل منهما 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ىذا للمتكلم، فأكرمِب ياء ا٤بتكلم، وأكرمنا ناء ا٤بتكلمْب. قولو: المتصل أكرمني، أكرمنا:
ىذه كاؼ ا٣بطاب، ما نقوؿ: كاؼ  قولو: أكرمك، أكرمِك، أكرمكما، أكرمكم، أكرمكن:

ب. لكن كاؼ ا٣بطاب ليعم، فأكرمك، ىذا كاؼ خطاب ا٤بخاطب. يصح أف تقوؿ: كاؼ ا٤بخاط
، كاؼ خطاب للمخاطبة، وأكرمكما، كاؼ خطاب للمخاطبْب وللمخاطبتْب،  ِ                                                              للمخاطب، وأكرمك                

 وأكرمكم، كاؼ خطاب للمخاطبْب، وأكرمكن، كاؼ خطاب للمخاطبات.
، وأكرمكما، وأكرمكم، وأكرمكن، ال ِ                                 وعلى ذلك يتبْب أف الضمّب ُب أكرمك، وأكرمك  كاؼ، وما                                      

يزاد على الكاؼ ليس من الضمّب، وإ٭با ىو حرؼ يبْب ا٤بعُب ا٤بتجو إليو الضمّب، أكرمكما، فالكاؼ 
الضمّب، كاؼ ا٣بطاب، وما: يكوف حرؼ تثنية، أي أف ا٣بطاب ىنا متوجو إىل تثنية، وكذلك أكرمكم، 

 ، وأكرمكن كذلك.فالكاؼ حرؼ خطاب، وا٤بيم حرؼ ٝبع، أي حرؼ يدؿ على أف ا٤بخاطب ٝبع مذكر
يريد ىاء الغيبة، وىي أفضل من الغائب؛  قولو: أكرمو، أكرمها، أكرمهما، أكرمهم، أكرمهن:

لتشمل الغائب، والغائبة، والغائبْب، والغائبتْب، والغائبْب، والغائبات، فأكرمو للغائب، وأكرمها للغائبة، 
ا٤بذكر مع ا٤بؤنث. والضمّب ُب أكرمهما ىو وأكرمهما للغائبْب وللغائبتْب، قلنا: العرب ما فصلت، د٦بت 

ىاء الغيبة، وما: حرؼ تثنية، وأكرمهم: الضمّب ىاء الغيبة، وا٤بيم: حرؼ ٝبع للمذكر، وأكرمهن: الضمّب 
ا٥باء، والنوف: حرؼ ٝبع للمؤنث، ولو أنك ٘بوزت كما يفعل كثّبوف فقلت: كم، الضمّب، كن، الضمّب،  

                                 ً                          ة عند ا٤بعربْب، وىذا ا٤بذىب ينسب أصبل  للكوفيْب، ينسب إىل الكوفيْب كما، الضمّب. فهذا مستعمل بكثر 
أهنم يروف أف الضمّب ٦بموع كما، ٦بموع كم، ٦بموع كن، يقولوف: الضمّب ىو كما، كم، وكن. كل اجملموع، 
يأخذوف بالظاىر، أما البصريوف يقولوف: ال، يقفوف عند التحقيق، يقولوف: الضمّب الكاؼ، وما يزاد عن 

 الكاؼ حرؼ؛ لبياف ا٤بخاطب، أو بياف الغائب. 
 ىذا ا٤بتصل، وكل الضمائر ا٤بتصلة ىنا مفعوؿ بو.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٓٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، والياء: ياء ا٤بتكلم مفعوؿ بو، ُب ٧بل نصب، مبِب على  : فعل ماض  ٍ                                                  مثاؿ: أكرمِب زيد . أكـر                ٌ               
ٌ                                                                  السكوف، وزيد : فاعل، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، والنوف: حرؼ وقاية، ال ٧بل لو من اإل عراب، مبِب على            

 الكسر، ويقاؿ ىذا اإلعراب ُب البقية.
ً               ً           وىو أيض ا اثنا عشر ضمّب ا، وسيعدىا. قولو: والمنفصل:        
 ضمائر للمتكلم. قولو: إياي، إيانا:

 ىذه ضمائر للمخاطب. قولو: إياك، إياِك، إياكما، إياكم، إياكن:
 قولو: إياىا، إياٮبا، إياىن: ىذه ضمائر الغائب.

  فيها؟.س: أين الضمّب
جػ: ُب خبلؼ بْب النحويْب على ثبلثة مذاىب، لكن مذىب ا١بمهور أف الضمّب إيا، فالشيخ 
يقوؿ: ا٤بنفصل اثنا عشر. وعند ا١بمهور واحد، ىو إيا، ويتصل بو ما يدؿ على ا٤بعُب ا٤بقصود، من تكلم أو 

 خطاب أو غيبة.
 .          َ مثاؿ: إياي  

 ر.فالضمّب إيا، والياء: حرؼ تكلم، عند ا١بمهو 
 مثاؿ: إياؾ.

                                                 ً       ً                 فالضمّب إيا، والكاؼ: حرؼ، ٯبعلونو حرؼ خطاب، ليس ضمّب ا وال ا٠ب ا، والكاؼ قد تأٌب 
حرؼ خطاب، مثل: ذلك، ىذا حرؼ خطاب، ما ُب إشكاؿ ىناؾ، قالوا: إياؾ مثل ذلك. اسم اإلشارة: 

ا يقاؿ ُب بقية ذ، والبلـ: للبعد، والكاؼ: حرؼ خطاب، وإياؾ: الضّب: إيا، الكاؼ: للخطاب، وىكذ
الضمائر، وقلنا: ُب ا٤بسألة ثبلثة مذاىب. وبعضهم عكس وقاؿ: إف الضمّب ىو الياء ُب إياي، والكاؼ ُب 
إياؾ، وا٥باء ُب إياه، وإيا ىذه صلة. أي زادهتا العرب لكي تقلب الضمّب من ضمّب متصل إىل ضمّب 

 ياه، إياي.منفصل، ومذىب ثالث أف الضمّب كلو على بعضو، الضمّب إياؾ، إ
وقلنا: إف مذىب ا١بمهور ىو األوؿ ا٤بَبجح، أف الضمّب إيا، وما يتصل بو حرؼ يبْب ا٤بتكلم 

 وا٤بخاطب والغائب.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                    ً                                                    وىذه الضمائر اآلف مٌب ما رأيت منها ضمّب ا، إياؾ، إياه، وإياي، وما يتفرع عن ذلك، يقولوف: ىذا 
 مفعوؿ بو. 

َ   َ مثاؿ: } إ ي اؾ  نػ ع ب د  و إ ي اؾ  ن      ِ  َ   ُ  ُ ْ  َ   َ ت ع ْب { ]الفاٙبة:          ِ    ُ            س   ِ {: مفعوؿ بو، ُب ٧بل نصب، أليس ْ٘ َ  َ                             [. } إ ي اؾ     ِ      
       ً                                                                                 ً        إياؾ ا٠ب ا؟ نعم، اسم وقع ُب ابتداء ا١بملة، ٤باذا ال نقوؿ: إنو مبتدأ؟. ألف ا٤ببتدأ ال يكوف إال مرفوع ا، وىو 

ً                            لفظ نصب، خصتو العرب بالنصب، كأنك قلت ُب مثاؿ آخر: ٧بمد ا أكرمت. ٧بمد اسم، وقع ُب ابت داء                                                    
                                                                                     ً    ا١بملة، ىل نقوؿ: مبتدأ؟. ال يصح أف نقوؿ: مبتدأ. ٤باذا؟ ألنو منصوب، وا٤ببتدأ ال يكوف إال مرفوع ا، 
{، مفعوؿ بو، وىو متقدـ؟ قاؿ:  ، لكن إياؾ ضمّب، و٧بمد ا اسم ظاىر، كيف كاف، } إ ي اؾ  َ                              ٧بمد ا مثل إياؾ     ِ                         ً                     َ           ً   

، والكاؼ: مفعوؿ بو، نعبدؾ ون -واهلل أعلم–                             ً  ألف أصلو التأخّب. أصل اآلية لغوي ا  ٍ                     ستعينك، نعبد: فعل ماض                      
                                                                                           والفاعل: مستَب تقديره ٫بن، قد ـ ا٤بفعوؿ بو، ومن أغراض تقدًن ا٤بفعوؿ بو ا٢بصر، تقدـ ا٤بفعوؿ بو على 

على الفعل نعبد،  -وىو الكاؼ–الفعل؛ ٢بصر الفعل فيو، كأنو قيل: ال نعبد إال إياؾ. لو قدمنا ا٤بفعوؿ بو 
الضمّب ا٤بتصل يستقل بنفسو، أو يقـو بنفسو؟ ما يقـو بنفسو، اآلف قدمناه، ماذا نفعل  سنقوؿ: كنعبد. ىل

بو؟ ال بد أف نقلبو إىل ضمّب منفصل لكي يقـو بنفسو، ولو قلبنا الكاؼ إىل ضمّب منفصل، يقابلو إياؾ، 
{: مفعوؿ بو مقدـ َ                 فلهذا قلبت الكاؼ إىل إياؾ؛ لكي تستقل بنفسها، فالصحيح، } إ ي اؾ  ، وكذلك يقاؿ                                                         ِ   

ت ع ْب {. إ ي اؾ  ن س  ُ   ُب: }   ِ  َ ْ  َ  َ    ِ  َ     
 ىذا ما يتعلق با٤بفعوؿ بو، نأخذ عليو بعض األمثلة والشواىد قبل أف ننتقل إىل ا٤بفعوؿ الثاين.

َ            ا٤بثاؿ األوؿ: } فػ بػ ع ث  الل و  الن ب ي ْب { ]البقرة:  ِّ ِ       ُ      َ  َ َ                           [. } الن ب ي ْب {: مفعوؿ بو، منصوب، وعبلمة ٖٕٔ                َ َ  ِّ ِ          
 نصبو الياء.

َ      َ  َ            الثاين: } ال ذ ين  ي ق يم وف  الص بل ة  و يػ ؤ ت وف  الز ك اة { ]ا٤بائدة: ا٤بثاؿ    ُ ْ  ُ  َ   َ َ       َ   ُ   ِ  ُ  َ   ِ َ َ          ، وغّبىا[. } الص بل ة {: مفعوؿ ٘٘                             
                                       َ  َ             بو، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، و } الز ك اة {: مفعوؿ بو.

ُ َ        ا٤بثاؿ الثالث: }إ ذ  أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م  اثػ نػ ْب   ف ك ذ ب وٮب  ا{ ]يس:    ُ   َ  َ ِ ْ  َ  ْ    ُ  ِ  َْ ِ   َ ْ  َ  ْ  َ  ْ ِ                    ْب  {: مفعوؿ بو، منصوب،        ْ   َ [. } اثػ نػ  ٗٔ               ِ  ْ 
ُ َ                                                  وعبلمة نصبو الياء، والضمّب ٮبا ُب، } ف ك ذ ب وٮب  ا{: مفعوؿ بو، كما عند الكوفيْب، وعند البصريوف ا٥باء.   ُ   َ  َ                                  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ـ  ن وح  ال م ر س ل ْب { ]الشعراء:  َ             ا٤بثاؿ الثالث: } ك ذ ب ت  قػ و   ِ َ  ْ  ُ  ْ   ٍ   ُ  ُ ْ  َ   ْ  َ   َ َ              [. } ال م ر س ل ْب {: مفعوؿ بو، ٘ٓٔ                  ِ َ  ْ  ُ  ْ      
 منصوب، وعبلمة نصبو الياء.

{ ]األعراؼ:  ِ            ا٤بثاؿ الرابع: } و ٰب  ل  ٥ب  م  الط ي ب ات   َ ِّ       ُُ َ  ُّ ُِ  َ {: مفعوؿ بو، منصوب، ٚ٘ٔ                 ِ                     [. } الط ي ب ات   َ ِّ          
 وعبلمة نصبو الكسرة؛ ألنو ٝبع مؤنث سامل.

ا أو مظلوم ا(. )أخاؾ(: مفعوؿ بو، منصوب، وعبلمة نصبو 
 
         ً                                         ا٤بثاؿ ا٣بامس: )انصر أخاؾ ظا٤ب
ً
                           

 األلف.
َ  ا٤بثاؿ السادس: } خ ل ق    َ َ َ   ِ  َْ ِّ             الل و  الس م و ات  و األ ر ض  ب ا٢ب  ق { ]العنكبوت:                   ْ  َ  َ   ِ  َ  َ [. } ٕٕ[، ]ا١باثية: ٗٗ    ُ      

{: معطوؼ  {: حرؼ عطف، و }األ ر ض  {: مفعوؿ بو، منصوب، وعبلمة نصبو الكسرة، و } و  َ          الس م و ات   ْ  َ                  َ                                             ِ  َ  َ     
 على السموات، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة.

َ    ا٤بثاؿ السابع: } و ل ق د  ج اء  آؿ  ف ر ع و ف  ال  ْ  َ ْ  ِ  َ    َ  َ   ْ  َ ُ           ن ذ ر { ]القمر:                  ََ   ُ {: مفعوؿ بو مقدـ، منصوب، ٔٗ ُّ َ                          [. } آؿ        
َ                                                         وعبلمة نصبو الفتحة، و } ف ر ع و ف {: مضاؼ إليو، ٦برور، وعبلمة جره الفتحة؛ ألنو ٩بنوع من الصرؼ.  ْ  َ ْ  ِ                        

ر وف  ف ر يقا { ]األحزاب:  َ  َ  ِ  ً            ا٤بثاؿ الثامن: } ف ر يقا  تػ ق تػ ل وف  و ت أ س    ُ  ِ  َْ  َ   َ   ُ ُ  ْ      َ  ِ  ً                       [. } ف ر يقا {: مفعوؿ بو مقدـ، و } ٕٙ                َ  ِ  ً   َ 
َ  ِ  ً                                                                                ف ر يقا {: مفعوؿ بو مؤخر، ولو عدنا إىل التفسّب سنعرؼ السر ُب ذلك، مع أنو ُب أماكن أخرى قدـ 

بػ ت م  و ف ر يقا  تػ ق تػ ل وف { ]البقرة:  َ            ا٤بفعولْب، كما ُب قولو تعاىل: } ف ر يقا  ك ذ    ُ ُ  ْ  َ   ً  ِ  َ َ   ْ  ُ ْ    َ {، ىذا التصرؼ ُب الكبلـ الذي ٚٛ                            َ  ِ  ً  
 يطابق مقتضى ا٢باؿ.

َ  ُ          ش ى الل و  م ن  ع ب اد ه  ال ع ل م اء { ]فاطر:                 ِ   َ   َْ ا٤بثاؿ التاسع: } إ ٭ب  ا ٱب     َُ  ْ   ِ ِ  َ ِ   ْ          َ                     [. } الل و {: مفعوؿ بو، منصوب، َٕٛ       َ  ِ 
 وعبلمة نصبو الفتحة.

 نعود اآلف إىل ا٤بفعوؿ الثاين، وىو ا٤بفعوؿ ا٤بطلق.
 *** ا٤بًب ***

الثاني: المفعول المطلق، وىو المصدر المؤكد لعاملو، أو المبين لنوعو، أو لعدده، فالمؤكد 
لو نحو ضربت ضربًا، وأنا ضارب ضربًا، وعجبت من ضربك زيًدا ضربًا، والمبين لنوعو نحو لعام



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ضربت ضربًا شديًدا، أو ضربت ضرب األمير، أو ضربت ذلك الضرب، أو ضربت الضرب، والمبين 
 لعدده نحو ضربت ضربة، أو ضربتين، أو ضربات.

 *** الشرح ***
                                ً                      در بعد فعلو. إذا جاء ا٤بصدر منتصب ا بعد فعلو فيقاؿ: إنو قلنا من قبل: إف ا٤بفعوؿ ا٤بطلق ىو ا٤بص

ا.  : أكرمت زيد  ً    مفعوؿ مطلق. ىذا إعرابو، لكن ما فائدتو؟ لو فائدة أو ليس لو فائدة؟ أنت إذا قلت مثبل            ً                                                                                
                                                        ً                                   معناىا فعلت اإلكراـ لزيد، ىذا ا٤بعُب وصل اآلف، ولو أضفت إكرام ا، ُب معُب جديد؟ ا٤بعُب األصلي ما زاد، 

ً       ً                                                             رمت زيد ا، أو أكرمت زيد ا إكرام ا، أي فعلت اإلكراـ بزيد، فا٤بفعوؿ ا٤بطلق فائدتو أحدى ثبلث فوائد:أك                ً        
ً               األوىل: أف يكوف مؤكد ا. أي التأكيد.                   

 الثانية: يبْب نوع العامل السابق.
 الثالثة: بياف العدد. أي ىذا الفعل وقع كم مرة.

ً      ً       ً                        بت زيد ا ضرب ا، فضرب ا: فائدهتا التأكيد، كأنك يريد ضر  قولو: فالمؤكد لعاملو نحو ضربت ضربًا:      
ً                     قلت: ضربت زيد ا، ضربت زيد ا. ىل ضربت زيد ا ضربت زيد ا، مثل: ضربت زيد ا؟ ا٤بعُب اإلٝبايل واحد،                  ً          ً               ً            ً             
ً      ً        لكن ا٤بعُب التفصيلي، فضربت زيد ا، ضربت زيد ا، أقوى، وبدؿ من ذلك تقوؿ: ضربت زيد ا ضرب ا. تؤكد                                     ً            ً                            

 التقوية، والتقوية يعِب تكرار العامل، وتقويتو. با٤بصدر، ا٤بصدر يدؿ على
ً      ً                       ً     ً             أي أنا ضارب زيد ا ضرب ا، ما الفرؽ بْب ضربت زيد ا ضرب ا، وأنا ضارب قولو: وأنا ضارب ضربًا:                

ً      ً                          زيد ا ضرب ا؟ العامل الذي نفذ ا٤بفعوؿ ا٤بطلق ىنا ُب ضربت زيد ا ضرب ا، ضرب، ضرب: فعل، والناصب                                               ً      ً   
ً      ً                  يد ا ضرب ا، ضارب، اسم فاعل.للمفعوؿ ا٤بطلق ُب أنا ضارب ز    

ً                                 ضريب نصب زيد ا، ما نوع الضرب؟ مصدر، يقوؿ: إف  قولو: وعجبت من ضربك زيًدا ضربًا:           
، أو اسم فاعل، أو مصدر.                     ً                        العامل قد يكوف فعبل 

 ىذه الفائدة األوىل للمفعوؿ ا٤بطلق، وىي التأكيد.
 وىي بياف النوع، نوع الفعل.ىذه الفائدة الثانية للمفعوؿ ا٤بطلق،  قولو: والمبين لنوعو:



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٗٚ
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أي أردت أف تبْب نوع الضرب، خفيف، شديد، قليل، كثّب،  قولو: نحو ضربت ضربًا شديًدا:
ً                                                        فقلت: ضربت زيد ا ضرب ا شديد ا. والذي بْب نوع الضرب صفة ا٤بصدر، لكن من طريق ا٤بصدر؛ ألف       ً      ً              

 يبْب النوع. -   ً      ً ضرب ا شديد ا–الشديد ىو ا٤بصدر، فاجملموع 
فضرب: مفعوؿ مطلق، وىو مضاؼ، واألمّب: مضاؼ إليو، كأنك  ضربت ضرب األمير: قولو: أو

ً                                                           قلت: ضربت زيد ا مثل ضرب األمّب. أي مثل ما يضرب األمّب، إذف بْب ىذا نوع الضرب.              
 أي ذلك الضرب ا٤بعروؼ. قولو: أو ضربت ذلك الضرب:

 أي ضربتو الضرب ا٤بعهود. قولو: أو ضربت الضرب:
نوع، وواضح أف تبيْب النوع يكوف إذا وصف ا٤بفعوؿ ا٤بطلق، أي إذا نعت بنعت فكل ذلك يبْب ال

 أو أضيف.
.                       ً مثاؿ: أكلت الطعاـ أكبل 

 فائدة ا٤بفعوؿ ا٤بطلق ىنا التأكيد.

 مثاؿ: أكلت الطعاـ أكل ا١بائع.
 فائدة ا٤بفعوؿ ا٤بطلق ىنا بياف النوع، نوع األكل أنو مثل أكل ا١بائع.

 ىذه الفائدة الثالثة للمفعوؿ ا٤بطلق، وىي بياف العدد. قولو: والمبين لعدده:
مفعوؿ مطلق، وضربتْب: مفعوؿ  ضربة:قولو: نحو ضربت ضربة، أو ضربتين، أو ضربات: 

 مطلق، وضربات: مفعوؿ مطلق، بْب العدد.
               ً            مثاؿ: ضربت زيد ا ثبلث ضربات.

ة، وىو مضاؼ، ُب اإلعراب الصناعي: ثبلث: مفعوؿ مطلق، منصوب، وعبلمة نصبو الفتح
وضربات: مضاؼ إليو، ىنا ا٤بضاؼ إليو ضربات أكسب ا٤بضاؼ ىذا ا٤بعُب؛ ألف اإلضافة ىنا أكسبت 

 فائدة العدد وا٤بصدر.
 ىذا ما يتعلق با٤بفعوؿ ا٤بطلق.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘ٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 القسم الثاني: 
بسم اهلل الرٞبن الرحيػم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو 

 أصحابو أٝبعْب.و 
 أما بعد،.

فالسبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، شرحنا قبل الصبلة ا٤بفعوؿ ا٤بطلق، نريد أف ننظر اآلف ُب شيء 
من أمثلتو، قلنا: ا٤بفعوؿ ا٤بطلق واضح. ألنو ا٤بصدر بعد فعلو، فمٌب ما جاء مصدر بعد فعلو فهو مفعوؿ 

 لفائدة، أي الغرض.مطلق، لكن ا٤بفعوؿ ا٤بطلق مع اإلعراب نتبْب ا
ً           ا٤بثاؿ األوؿ: } و ر ت ل  ال ق ر آف  تػ ر ت يبل { ]ا٤بزمل:   ِ ْ  َ   َ   ْ  ُ  ْ   ِ ِّ َ  َ ً                                  [. } تػ ر ت يبل {: مفعوؿ مطلق، وفائدتو: التوكيد، ٗ                ِ ْ  َ      

 فالتوكيد إذا جاء ا٤بصدر فقط.
يبل { ]اإلسراء:  ً            ا٤بثاؿ الثاين: } و ف ض ل ن اى م  ع ل ى ك ث ّب  ٩ب  ن  خ ل ق ن ا تػ ف ض    ِ  ْ  َ   َ  ْ  َ َ   ْ  ِّ   ٍ  ِ َ    ََ   ْ  ُ  َ ْ    َ َ ْ  ِ [. } تػ ف ض  ٓٚ                ً          يبل {: مفعوؿ       َ   

 مطلق، وفائدتو: التأكيد.
ّبا { ]اإلسراء:  بل٥ب  ا تػ ف ج  ِ  ً            ا٤بثاؿ الثالث: } فػ تػ ف ج ر  األ نػ ه ار  خ   ْ  َ   َ َ   ِ   َ   َ  ْ َ    َ ِّ  َ ّبا {: مفعوؿ مطلق، ٜٔ                  َ ُ  ِ  ً                [. } تػ ف ج   ْ  َ      

 وفائدتو: التأكيد.
ِ   ً      ا٤بثاؿ الرابع: } ي ا أ يػ ه ا ال ذ ين  آم ن وا اتػ ق وا الل و  و ق ول وا قػ و ال  س د يدا { ]األ  َ   ً  ْ  َ     ُ  ُ َ   َ        ُ        ُ َ   َ   ِ       َ ً    [. } قػ و ال {: ٓٚحزاب:                  َ   َ  ُّ  ْ  َ      

 مفعوؿ مطلق، وفائدتو: بياف النوع؛ ألنو موصوؼ.
ِ   ً            ا٤بثاؿ ا٣بامس: } فػ ق د  ف از  فػ و زا  ع ظ يما { ]األحزاب:   َ  ً   ْ  َ   َ  َ   ْ  َ ْ  ً                              [. } فػ و زا {: مفعوؿ مطلق، وفائدتو: بياف ٔٚ                َ   َ      

 النوع.
{ ]األحزاب: ُ   َ          ا٤بثاؿ السادس: } و ال تػ بػ ر ج ن  تػ بػ ر ج  ا١ب  اى ل ي ة  األ وىل     ِ  ِ  ِ  َ ْ    َ ُّ  َ َ    َ  ْ    َ َ     َ َ                [. } تػ بػ ر ج {: مفعوؿ مطلق، ٖٖ                  ُّ  َ َ       

 وفائدتو: بياف النوع باإلضافة.
 ا٤بثاؿ السابع: 

 أيها النائم نـو الغافلْب
 

 إ٭با دنياؾ وىم وسراب 
 

: ا٤بفعوؿ ا٤بطلق، وفائدتو: بياف للنوع باإلضافة.   نـو



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٙٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ْ ُ   ً   ا٤بثاؿ الثامن: } ف إ ف  ج ه ن م  ج ز آؤ ك م  ج ز اء  م و ف ورا {      ً  َ  َ   ْ  ُ ُ  َ  َ   َ    َ  َ ً                [. } ج ز اء {: مفعوؿ مطلق، ٖٙ]اإلسراء:                  َِ      َ  َ      
 وفائدتو: مبْب للنوع.

ً                           ا٤بثاؿ التاسع: إذا أتى إنساف بعد ا٢بج وقلت لو: حج ا مربور ا. حج ا: مفعوؿ مطلق لفعل منصوب،      ً       ً                                               
                                       ً                                                  وأكثر األ٠باء ا٤بنصوبة الذي تأٌب وحدىا غالب ا مفعوؿ مطلق، منصوبة بفعل ٧بذوؼ، يدؿ عليها با٤بصدر، 

ً   مثل: حج ا      ً       ً       ً                                       ً      ً                  مربور ا، وسعي ا مشكور ا، أو يقدـ أحد إليك خدمة، فتقوؿ لو: شكر ا. شكر ا: مفعوؿ مطلق، أي       
          ً  أشكرؾ شكر ا.

: مفعوؿ مطلق، والتقدير: أتكسل كسبل  وقد جد                    ً                    ً                                 ً        ا٤بثاؿ العاشر: أكسبل  وقد جد قرناؤؾ؟. كسبل 
قاـ الناس للصبلة؟. أي                                                                ً     قرناؤؾ، فهو مفعوؿ مطلق لفعل ٧بذوؼ، يدؿ عليو ا٤بصدر، وتقوؿ: أقعود ا وقد

           ً                                 أتقعد قعود ا، وقاؿ الشاعر ُب األبيات ا٤بشهورة: 
     ً                  أشوق ا و٤ب ا ٲبض لغّب ليلة

 

                             ً  فكيف إذا خىب بنا ا٤بطي بنا شهر ا؟ 
 

ُب أبيات ٝبيلة قا٥با بعدما انصرؼ من ا٢بج، وبعدما ٘باوزوا مكة بقليل، قاؿ أبيات تشوؽ فيها إىل 
 آلف قريب، فكيف إذا سارت بنا الركاب شهر كامل؟!. مكة، يقوؿ: صار الشوؽ وأنا ا

    ً                                                     ً  شوق ا: مفعوؿ مطلق، منصوب بفعل ٧بذوؼ من جنسو، أي أتشتاؽ شوق ا.
ل د وى م  ٜب  ان ْب  ج ل د ة { ]النور:  َ ً           ا٤بثاؿ ا٢بادي عشر: } ف اج   ْ َ   َ  ِ َ َ   ْ  ُ  ُ  ِ ْ َ                    [. } ٜب  ان ْب {: مفعوؿ مطلق، و } ٗ                    َ   ِ َ َ      

َ ً         ج ل د ة {: ٛبييز.  ْ َ 
 ر أبو فراس: ا٤بثاؿ الثاين عشر: قاؿ الشاع

                        ً دع العبارات تنهمر اهنمار ا
 

                        ً ونار الوجد تستعر استعار ا 
 

      ً                      ً              اهنمار ا: مفعوؿ مطلق، واستعار ا: مفعوؿ مطلق.
ملحوظة: ىناؾ فوائد وجزئيات ُب ا٤بفعوؿ ا٤بطلق ما ذكرناىا؛ ألف الناظم ما ذكرىا، فهناؾ أشياء 

                                        ً                   عن ا٤بفعوؿ ا٤بطلق، منها أف يكوف الناصب فعبل  ٗبعناه، فعل با٤بعُب،  ٓٓ.ٕٔقد تنوب عن ا٤بصدر، وُب 
ً                          أي ٗبعُب ا٤بصدر، فإذا قلت: جلست جلوس ا. فجلوس ا: مفعوؿ مطلق، لكن، قعدت          ً ً    جلوس ا، تقوؿ أيض ا:                                             ً    

 مفعوؿ مطلق، وناصبو فعل من معناه. 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ   ً            مثاؿ: } و و ص يػ ن ا اإل نس اف  ب و ال د ي و  إ ح س انا { ]األحقاؼ:   ْ  ِ  ِ ْ َ  ِ َ  ِ  َ   َ   ِ    َ  ْ    َ َ [. التوصية فيها معُب اإلحساف، } ٘ٔ        
َ   ً               إ ح س انا {: مفعوؿ مطلق.  ْ  ِ 

 ا٤بفعوؿ التايل ىو ا٤بفعوؿ ألجلو.
 *** ا٤بًب ***

و المصدر المذكور علة لحدث شاركو في الزمان والفاعل الثالث: ىو المفعول ألجلو، وى
 نحو قمت إجالاًل للشيخ، وضربت ابني التأديب، وقصدتك ابتغاء معروفك.

 *** الشرح ***
 ىذا ا٤بفعوؿ ألجلو، وكنا شرحناه قبل الصبلة.

يريد  فا٤بصدر اسم، ومل يقل: اسم .كما قاؿ قبل قليل ُب ا٤بفعوؿ بو؛ ألنو ال  قولو: ىو المصدر:
                                                       ً                               ً     كل األ٠باء، أو كأنو يريد أف يقوؿ: ليست كل األ٠باء تقع مفعوال  ألجلو كما أف كل األ٠باء تقع مفعوال  بو. 

 ال، ما يقع من األ٠باء مفعوؿ ألجلو إال ا٤بصدر.
 علة: أي ا٤بعلل الذي يبْب السبب، ا٤بذكور علة ٤باذا؟ سيأٌب. قولو: المذكور علة:

٢بدث، وا٢بدث ىو الفعل، فا٤بفعوؿ ألجلو ىو ا٤بصدر الذي يبْب  أي ا٤بذكور علة قولو: لحدث:
 علة الفعل السابق، ٤باذا فعل ىذا الفعل؟ من أجل ماذا؟ ىذا ا٤بفعوؿ ألجلو.

ا٤بفعوؿ ألجلو يبْب علة فعل حدث، وا٢بدث من زماف، يقوؿ: ال بد أف  قولو: شاركو في الزمان:
 يكوف زماف ىذا الفعل، وزماف ا٤بفعوؿ ألجلو واحد. 

                  ً       مثاؿ: أكرمتك احَبام ا لك. 
                                ً                                                  أكرمتك: الفعل، وىو اإلكراـ، واحَبام ا: ا٤بفعوؿ ألجلو، أي االحَباـ، أي البد أف يكوف اإلكراـ 

ِ                 ، ما يكوف واحد ُب زمن، واآلخر ُب زمن آخر، ىذا ماض  وىذا مضارع، أو واالحَباـ واقعْب ُب زمن احد                                              
ِ                                                                                   واحد ماض  وواحد مستقبل، ال بد أف يكونا ُب زمن واحد، فاالحَباـ موجود ُب أثناء اإلكراـ، إذف فزماهنم         

 واحد.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٛٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                   أي وأيض ا يشَبكاف ُب الفاعل. قولو: والفاعل:        
                  ً   مثاؿ: أكرمتك احَبام ا.

ً                                           ، واحملَـب الذي فعل االحَباـ أيض ا ا٤بتكلم، فبل بد أف يكوف فاعل الفعل، وفاعل فا٤بكـر ىنا ا٤بتكلم                           
 ا٤بفعوؿ ألجلو يكوف واحد.

                                                                                ً   فبل بد أف يتفقا ُب الزماف، يكوناف ُب زماف واحد، وُب الفاعل يكوف فاعلهما واحد، ال ٨بتلف ا.
           ً      ، إذف فإجبلال  جواب                                ً قمت: فعل، ٤باذا قمت؟ ا١بواب: إجبلال   قولو: نحو قمت إجالاًل للشيخ:

للمفعوؿ ألجلو، واإلجبلؿ كاف موجود ُب أثناء القياـ، فاتفقا ُب الزماف، والذي قاـ أنت، والذي ٯبل الشيخ 
 أنت.

 إذف: اتفقا ُب الزماف واتفقا ُب الفاعل.
                   ً                                       يريد ضربت ابِب تأديب ا، التأديب: مفعوؿ ألجلو، وعرفو بأؿ ىنا؛  قولو: وضربت ابني التأديب:

 يريد أف يقوؿ: إف ا٤بفعوؿ ألجلو يكوف نكرة كما ذكر ُب ا٤بثاؿ السابق، ويكوف معرؼ بأؿ.  ألنو
٤باذا قصدتو؟ ابتغاء معروفو، فابتغاء: مفعوؿ ألجلو، وابتغاء ىنا  قولو: وقصدتك ابتغاء معروفك:

        ً  قعد معرف ا معرفة، معرؼ باإلضافة، يريد أف يقوؿ: إف ا٤بفعوؿ ألجلو يقع نكرة، وىذا ىو األكثر، وي
                             ً                                           باإلضافة، وىذا كثّب، ويقع معرف ا بأؿ، وىذا قليل. فهو يقع على األوجو الثبلثة.

 األمثلة: 
ع وف  ر بػ ه م  خ و فا  و ط م عا { ]السجدة:  َ  ً            ا٤بثاؿ األوؿ: } ي د   َ  َ   ً  ْ  َ   ْ  ُ    َ   َ   ُ  ْ ْ  ً                   [. } خ و فا {: مفعوؿ ألجلو؛ ألف ٙٔ              َ   َ      

َ  ً          ا٣بوؼ مفعوؿ الدعاء من أجلو، و }و ط م عا {: معطوؼ.  َ  َ                                
{ ]األنفاؿ: ا٤بثاؿ الث ِ            اين: } و ال  ت ك ون وا  ك ال ذ ين  خ ر ج وا  م ن د ي ار ى م ب ط را  و ر ئ اء  الن اس         َ  َ ِ  َ  ً   َ  َ   ِ ِ  َ ِ    ِ  ْ  ُ  َ  َ   َ   ِ     َ  ْ   ُ  ُ  َ  َ  َ َ  ً    [. } ب ط را {: ٚٗ        َ     

 مفعوؿ ألجلو، وىو نكرة.
ْ َِ            ا٤بثاؿ الثالث: } و اخ ف ض  ٥ب  م ا ج ن اح  الذ ؿ  م ن  الر ٞب  ة { ]اإلسراء:        َ  ِ ِّ ُّ     َ  َ  َ    َُ َ   ْ  ِ  ْ ْ َِ        [. } م ن  الر ٞب  ة {: جار ٕٗ                 َ        َ  ِ     

 لكنا لو قلنا: اخفض ٥بما جناح الذؿ رٞبة. رٞبة: مفعوؿ ألجلو. و٦برور،
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ر ارا  و ك ف را  و تػ ف ر يقا  بػ ْب   ال م ؤ م ن ْب  و إ ر ص ادا  ل م ن   دا  ض  َ  ْ ا٤بثاؿ الرابع: } و ال ذ ين  اٚب  ذ وا  م س ج  ِّ   ً   َ  ْ  ِ َ   َ  ِ ِ ْ  ُ  ْ  َ ْ  َ   ً  ِ  ْ  َ  َ   ً  ْ  ُ َ   ً  َ  ِ   ً  ِ  ْ  َ  ْ  ُ َ     َ   ِ َ      َ  ح ار ب  الل و                    َ     َ   َ
ُ  َ ُ            و ر س ول و { ]التوبة:  ر ارا {: مفعوؿ ألجلو؛ َٚٓٔ َ  ِ  َ  ً                [. } ض   ألهنم جواب على السؤاؿ: ٤باذا اٚبذوا ىذا ا٤بسجد؟.     

                  ً                             ً                    ا٤بثاؿ ا٣بامس: إكرام ا لك حضرت، وإال ما حضرت. إكرام ا: مفعوؿ ألجلو مقدـ.
إذف: ا٤بفعوؿ ألجلو قد يتقدـ كغّبه من ا٤بفاعيل، وإف كاف حقو التأخّب، لكن قد يتقدـ ألسباب 

 ببلغية.
َ   َ ا٤بثاؿ السادس: } و ا١ب  ب اؿ  أ ر س اى    ْ  َ  َ  َ ِ ْ ْ              ( م ت اعا  ل ك م  و أل نػ ع ام ك م { ]النازعات: ٕٖا )                 َ   ُ  ِ  َ  ْ َ  َ   ْ  ُ     ً  َ  َ  ٖٕ ،ٖٖ { .]

 َ  َ  ً                                                              م ت اعا {: مفعوؿ ألجلو، ففعل سبحانو وتعاىل ما سبق من أجل أف تتمتعوا هبا.
 ا٤بثاؿ السابع:

 ومن ينفق الساعات ُب ٝبع مالو
 

 ٨بافة فقر، فالذي فعل الفقر 

 

مضاؼ إىل نكرة، وىي تفيد التخصيص، ال تفيد ٨بافة فقر: مفعوؿ ألجلو، ونوعو: مضاؼ، فهو 
 التعريف.

 ا٤بثاؿ الثامن: 
 يغضي حياء ويغضى من مهابتو

 

 فبل يكلم إال حْب يبتسم 
 

، وىذا البيت من قصيدة مشهورة، وذكرناىا من -زين العابدين–ىذه قيلت ُب علي بن ا٢بسْب 
 ىل عمرو بن عبيدة الكناين.قبل، وىذه األبيات ال تنسب إىل الفرزدؽ كما قلنا، وتنسب إ

 حياء: مفعوؿ ألجلو، يغضي من أجل ا٢بياء.
 ننتقل إىل ا٤بفعوؿ التايل.

 *** ا٤بًب ***
الرابع: المفعول فيو، وىو المسمى ظرفًا عند البصريين، وىو ما مضمن معنى في من اسم 

خميس، أو اليوم، أو زمان مطلًقا، أو اسم مكان مبهم، نحو صمت يوًما، أو يوًما طوياًل، أو يوم ال
أسبوًعا، والمكان المبهم نحو جلست خلف زيد أو فوقو أو تحتو، وما أشبو ذلك من أسماء الجهات 

 والمقادير، كسرت مياًل، وما صيغ من الفعل كرميت مرمى زيٍد.
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 *** الشرح ***
   ُ    مٌب ف عل شرحنا ا٤بفعوؿ فيو قبل الصبلة، وقلنا: إف ا٤بفعوؿ فيو جواب: مٌب وأين فعل الفعل؟. 

                            ُ                          الفعل؟ جواب ظرؼ الزما، أين ف عل الفعل؟ جواب ظرؼ ا٤بكاف.
 فلهذا يسمى ا٤بفعوؿ فيو. قولو: ىو ما ضمن معنى في:

 مثاؿ: جئت يـو ا٣بميس.
 ا٤بعُب جئت ُب يـو ا٣بميس.
 مثاؿ: جلست أماـ ا٤بدرس.

 ا٤بعُب جلست ُب ىذا ا٤بكاف.
 .فا٤بفعوؿ فيو مضمن معُب فيو، أما إذا ظهرت ُب

 مثاؿ: جئت ُب يـو ا٣بميس.
 ىذا جار و٦برور.

                                  ً                     أي كل أ٠باء الزماف ٯبوز أف تقع مفعوال  فيو، ٯبوز أف تقع ظرؼ  قولو: من اسم زمان مطلًقا:
 زماف.

 مثاؿ: سنة، عاـ، دقيقة، مدة، حْب، إىل آخره.
 فاسم ا٤بكاف كل اسم يدؿ على مكاف. قولو: أو اسم مكان:

 يسار، ٙبت، فوؽ، قبل، بعد، إىل آخره. وما ُب معانيها.مثاؿ: أماـ، وراء، ٲبْب، 
 كل ىذه أ٠باء مكاف، وكذلك مسجد، جامع، قاعة، غرفة، كل ىذه أ٠باء مكاف.

أي غّب ٧بدد األطراؼ، ما لو أطراؼ ٧بددة معينة، فا٤بسجد اسم مكاف معْب ٧بدد،  قولو: مبهم:
: ٭بت البيت. ما يقع ظرؼ مكاف، ما تقوؿ: صليت ا٤بسجد. تقوؿ: صليت                      ً            ُب ا٤بسجد. ما تقوؿ مثبل 

تقوؿ: ٭بت ُب البيت. ألف البيت ىذا اسم مكاف، لكنو ٧بدد، ٯبب أف يكوف مبهم، مثل: أماـ، فليس 
ألماـ أطراؼ، وكذلك خلف أو ٲبْب أو يسار أو مشاؿ أو جنوب، فهذه كلها مبهمة، فالذي ينتصب على 
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اف كلها تنتصب على الظرفية سواء كانت مبهمة أو ٧بددة، مبهمة الظرفية ىو اسم ا٤بكاف ا٤ببهم، وأ٠باء الزم
.  مثل: مدة أو زمن أو وقت، و٧بددة مثل: عاـ أو سنة أو يـو

                   ً                                         صمت: فعل وفاعل، ويوم ا: مفعوؿ فيو، واألفضل أف نقوؿ: ظرؼ زماف،  قولو: نحو صمت يوًما:
 منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة.

ً                           أيض ا كلها مفعوؿ مطلق، واألفضل  ميس، أو اليوم، أو أسبوًعا:قولو: أو يوًما طوياًل، أو يوم الخ   
 أف نقوؿ: ظرؼ زماف.

جلس: فعل، والتاء: فاعل،  قولو: والمكان المبهم نحو جلست خلف زيد: أو فوقو أو تحتو:
ٍ             وخلف: ظرؼ مكاف، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، وىو مضاؼ، وزيد : مضاؼ إليو.                                                         

قلنا: أ٠باء ا١بهات سواء كانت ا١بهات األصلية أو  لجهات:قولو وما أشبو ذلك من أسماء ا
الفرعية، أو ا١بهات النسبية. ا١بهات األصلية: الشماؿ وا١بنوب والشرؽ والغرؼ، والفرعية معروفة، أو 
ا١بهات النسبية، أي أماـ وخلف وٲبْب ويسار وفوؽ وٙبت، كل ذلك أ٠باء ا١بهات، وتنتصب على الظرفية 

 ا٤بكانية.
ً                  ا٤بقادير مثل: مَب، وميل، وشرب، كلها أيض ا تدؿ على ا٤بكاف،  والمقادير كسرت مياًل:قولو:                                     

 وتنتصب على الظرفية ا٤بكانية.
، أو سرت مَب ا ، أو سرت شرب ا.               ً           ً             ً  مثاؿ: سرت ميبل 

 كلها ظرؼ مكاف. 
يسمونو ُب الصرؼ اسم مكاف، تأخذ من الفعل، وتصيغو على وزف  قولو: وما صيغ من الفعل :

                                                                 َ        ِ        ، يسمونو اسم مكاف، أي ا٤بكاف الذي ٯبلس فيو، نأخذ من ا١بلوس اسم على مف عل أو مف عل ٕبسب مفعل
 ا٤بضارع، لتبْب ىذا ا٤بكاف.

 مثاؿ: ٦بلس، مذىب.
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                             َ        ِ                                            فنأخذ من الفعل اسم مكاف على مف عل أو مف عل إلطبلقو على ا٤بكاف الذي يقع فيو ىذا الفعل، 
                       ً  يقوؿ: حٌب ىذا ينتصب ظرف ا.

ً        مذىب زيد . مذىب: اسم مكاف، أي ا٤بكاف الذي يذىب منو زيد، أنا أيض ا ذىبت مثاؿ: ذىبت                                                       ٍ        
 فيو.

اسم مكاف، أي رميت ُب ا٤بكاف الذي يرمي فيو زيد، لكن  قولو: كرميت مرمى زيٍد: مرمى:
مفعل، ىذه كثّبة التصرؼ ُب اللغة، قد تكوف اسم مكاف، وقد تكوف اسم زماف، وقد تكوف أشياء أخرى، 

    ً                    صدر ا، يسمونو مصدر ميمي.قد تكوف م
 مثاؿ: ذىب مذىب زيد. أي ذىبت ذىاب زيد.

 ىذا ما يتعلق بظرؼ الزماف وا٤بكاف.
 األمثلة: 

َ          ا٤بثاؿ األوؿ: } و ج اؤ وا  أ ب اى م  ع ش اء  يػ ب ك وف { ]يوسف:    ُ  َْ    ً  َ  ِ   ْ  ُ  َ َ   ْ  ُ   َ  َ َ  ً                      [. } ع ش اء {: ظرؼ زماف؛ ألف عشاء ٙٔ                ِ      
 بينت زمن اجمليء.

َ  ٌ    َُ            ا١ب  د ار  ف ك اف  ل غ بلم ْب   ي ت يم ْب   ُب  ال م د ين ة  و ك اف  ٙب  ت و  ك نز  ٥ب  م ا{ ]الكهف:                 ََ     ا٤بثاؿ الثاين: } و أ م ا    ُ َْ َ   َ   َ َ   ِ َ  ِ  َ  ْ  ِ  ِ ْ  َ  ِ َ  ِ ْ  َ  ُ  ِ  َ   َ  َ  ُ   َ ِْ  ٕٛ .]
ٌ                                              } ٙب  ت و {: ظرؼ كاف، وىي شبو ٝبلة، خرب كاف، و } ك نز {: اسم كاف، وقلنا ُب ا٤ببتدأ وا٣برب: إذا وقع ا٣برب    َ                                       ُ َْ َ   

                                        ً      ، يقدر ٗبستقر و٫بو ذلك. أي وكاف كنز مستقر ا ٙبتو.شبو ٝبلة، فأف ا٣برب ُب ا٢بقيقة كوف عاـ ٧بذوؼ
د  األ ق ص ى{  د  ا٢ب  ر اـ  إ ىل  ال م س ج  َ    ا٤بثاؿ الثالث: } س ب ح اف  ال ذ ي أ س ر ى ب ع ب د ه  ل ي بل  م ن  ال م س ج   َْ    ِ  ِ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  ِ  َ َْ    ِ  ِ  ْ  َ  ْ   َ ِّ   ً  َْ   ِ ِ  َْ  ِ   َ  ْ  َ   ِ      َ   َ  ْ ُ                 

ً                                [. } ل ي بل {: ظرؼ زماف؛ ألنو بْب زمن اإلسراء.ٔ]اإلسراء:   َْ       
ْ  َ ا٤بثاؿ الرابع: } و ر فػ ع ن ا  َ َ  َ { ]الزخرؼ:                   ٍ            بػ ع ض ه م  فػ و ؽ  بػ ع ض  د ر ج ات    َ  َ  َ   ٍ  ْ  َ   َ  ْ  َ   ْ  ُ  َ  ْ {: ظرؼ مكاف.ٕٖ َ  َ             [. } فػ و ؽ   ْ  َ       

: خرب، مرفوع،  : مبتدأ، وا١بمعة: مضاؼ إليو، يـو ا٤بثاؿ ا٣بامس: يـو ا١بمعة يـو مبارؾ فيو. يـو
وعبلمة رفعو الضمة، ومبارؾ: نعت، وفيو: جار و٦برور، ما ُب ظرؼ، فالظرؼ ما يدؿ على زماف الفعل أو 

 كانو، فإف مل يدؿ يعرب كبقية األ٠باء.م
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ا٤بثاؿ ا٣بامس: ا٤بسجد بيت اهلل. ا٤بسجد: مبتدأ، وبيت: خرب، وىو مضاؼ، واهلل: مضاؼ إليو، 
 وبالتايل ال يوجد ظرؼ.

{ ]الكهف:  ْ ٍ           ا٤بثاؿ السادس: } ق ال وا ل ب ثػ ن ا يػ و ما  أ و  بػ ع ض  يػ و ـ   َ   َ  ْ  َ   ْ  َ  ً  ْ ْ  ً    [. } يػ و ما {: ٖٔٔ[، ]ا٤بؤمنوف: ٜٔ                 َ ُ     َ ِ ْ  َ   َ   َ      
 اف.ظرؼ زم

َ ِ           ا٤بثاؿ السابع: } إ ذ  يػ ب اي ع ون ك  ٙب  ت  الش ج ر ة { ]الفتح:   َ       َ ْ َ   َ  َ  ُ  ِ َ ُ    ْ {: ظرؼ مكاف، منصوب، ٛٔ                ِ  َ                     [. } ٙب  ت  ْ َ      
 وعبلمة نصبو الفتحة.

ً                                                   والظروؼ عموم ا وظروؼ ا٤بكاف خصوص ا األغلب فيها أهنا تكوف مضافة، أي بعدما تنتهي منها،                    ً           
 تقوؿ: وىو مضاؼ، وما بعدىا مضاؼ إليو.

: ظرؼ زماف، وأماـ: ظرؼ مكاف.ا٤بثاؿ   الثامن: أعجبِب خطابك يـو التخرج أماـ ا٢باضرين. يـو
ا٤بثاؿ التاسع: الرٞبة فوؽ العدؿ. الرٞبة: مبتدأ، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، وفوؽ: ظرؼ مكاف، 
 منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، وىو مضاؼ، العدؿ: مضاؼ إليو، ٦برور، وعبلمة جره الكسرة، وا٣برب

 ٧بذوؼ مقدر بكوف عاـ، أي الرٞبة مستقرة، أو حاصلة، كائنة.
م ل ت  ل ك م  د ين ك م { ]ا٤بائدة:  ـ  أ ك  ْ            ا٤بثاؿ العاشر: } ال يػ و   ُ  َ  ِ   ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ  ْ  َ  َ ْ ـ {: ظرؼ زماف مقدـ.ٖ                  ْ َ  ْ َ                  [. } ال يػ و   َ ْ        

ر ج و  ال ذ ين  ك ف ر وا  ث   ُ  ْ   َ ا٤بثاؿ ا٢بادي عشر: } إ ال  ت نص ر وه  فػ ق د  ن ص ر ه  الل و  إ ذ  أ خ   َ  َ   َ   ِ      ُ َ  َ  ْ  َ  ْ  ِ  ُ      ُ َ  َ  َ  ْ  َ  َ   ُ  ُ  ُ ِ  اين   اثػ نػ ْب   إ ذ  ٮب  ا ُب  ال غ ار                     ِ     َ   َ  ْ  ِ   َ ُ   ْ  ِ ِ ْ  َ  ْ   َ ِ  
ب و  ال  ٙب  ز ف { ]التوبة:  ْ            إ ذ  يػ ق وؿ  ل ص اح   َ ْ َ   َ   ِ ِ ِ   َ  ِ  ُ   ُ  َ   ْ ْ                                               [. } إ ذ {: ظرؼ زماف، ُب ٧بل نصب، مبِب على الفتح، وكذلك } ِٓٗ   ِ     

ْ                     إ ذ {، الثانية والثالثة.  ِ 
َ ِ  ً   ا٤بثاؿ الثاين عشر: } و إ ذ ا ر أ ي ت  ٍب   ر أ ي ت  ن ع يما  و م ل كا  ك ب ّبا {    ً  ْ ُ َ   ً  ِ  َ  َ  َْ َ    َ   َ  َْ َ   َ  ِ َ َ         [. } ٍب  {: ظرؼ ٕٓ]اإلنساف:                          
 مكاف، ُب ٧بل نصب؛ ألنو اسم إشارة للمكاف، وكل أ٠باء اإلشارة مبنية.

ئ ت م ا{ ]البقرة:  َ             ا٤بثاؿ الثالث عشر: } و ك بل  م نػ ه ا ر غ دا  ح ي ث  ش   ُْ  ِ   ُ  ْ َ   ً  َ َ    َ  ْ  ِ  َ  ُ َ {: ظرؼ مكاف، ٖ٘                     ُ              [. } ح ي ث   ْ َ      
 مبِب على الضم، ُب ٧بل نصب؛ ألهنا مبنية.

يبل { ]اإلنساف:                      َ ا٤بثاؿ الرابع عشر: } و   ر ة  و أ ص  ً            اذ ك ر  اس م  ر ب ك  ب ك    ِ  ََ   ً َ  ْ  ُ  َ ِّ َ   َ  ْ    ِ  ُ  ْ ر ة {: ظرؼ، و } ٕ٘  َ ً             [. } ب ك   ْ  ُ     
يبل {: معطوؼ. ً          و أ ص    ِ  ََ  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٗٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ْ            ا٤بثاؿ ا٣بامس عشر: } ف خ ذ وى م  و اقػ تػ ل وى م  ح ي ث  و ج دٛب  وى م { ]النساء:   ُ ُ    َ  َ   ُ  ْ َ   ْ  ُ  ُ ُ  ْ  َ   ْ  ُ  ُ  ُ {: ظرؼ ٜٛ                   َ  ُ        [. } ح ي ث   ْ َ      
 مكاف، ُب ٧بل نصب، مبِب على الضم.

 *** ا٤بًب ***
المفعول معو، وىو االسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل، نحو الخامس: 

 جاء األمير والجيش، أو باسم فيو معنى الفعل وحروفو، نحو أنا سائر والنيل.
 *** الشرح ***

 ما قاؿ: ا٤بصدر. ألنو يكوف من أ٠باء ٨بتلفة. قولو: وىو االسم:
العمدة، والعمدة ُب النحو ما ال تتكوف ا١بملة إال الفضلة يقابلها ُب النحو  قولو: الفضلة:

بوجودىا، فالعمدة ُب ا١بملة اال٠بية ا٤ببتدأ وا٣برب، والعمدة ُب ا١بملة الفعلية الفعل والفاعل، وما سواٮبا 
 يسمى ُب النحو فضبلت.

كثّبة، أي ا٤بفعوؿ معو ال يقع إال بعد واو، والواوات ُب النحو  قولو: الواقع بعد واو المصاحبة: 
، وىناؾ واو ا٢باؿ، وواو القسم، وواو االستئناؼ، وواو ا٤بعية، أي بعد الواو -أشهرىا–ىناؾ واو العطف 

 الٍب ٗبعُب مع، وليست الواو العاطفة.
ٍ                                    أي ال بد أف تسبق حينئذ  إما بالفعل أو باسم يعمل عمل الفعل. قولو المسبوقة بالفعل:                      

، واألمّب: فاعل،       مث ل ى قولو: نحو جاء األمير والجيش: ِ                نا للمسبوقة بالفعل، جاء: فعل ماض                                 
 والواو: ٗبعُب مع، وا١بيش: مفعوؿ معو، أي جاء األمّب بصحبة ا١بيش، فالكبلـ منصب على األمّب.

. لكن يكوف ٗبعُب آخر، أي أف اجمليء منسوب إليهما. ُ                                             وقد نقوؿ: جاء األمّب وا١بيش                          
د اسم الفاعل وا٤بفعوؿ، واأل٠باء ا٤بشتقة العاملة عمل يري قولو: أو باسم فيو معنى الفعل وحروفو:

 أفعا٥با، تكلمنا عليها من قبل، ا٤بفعوؿ معو ال بد أف يسبق إما بفعل، وإما بفعل يعمل عمل الفعل.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘ٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أي أنا أفعل السّب ٗبصاحبة النيل، أي بوجوده، فهو موجود وأنا أفعل قولو: نحو أنا سائر والنيل: 
                                   ً                                  ه بعض ا٤بتكلمْب ليدؿ على من كاف موجود ا مع الفاعل عندما كاف الفاعل يفعل السّب، فهذا معُب يقصد

                                              ً       ىذا الفعل، وىذا ا٤بوجود مع الفاعل قد يكوف فاعبل  للفعل.
 مثاؿ: جاء األمّب وا١بيش.
.                     ً أو ال يعمل الفعل أصبل 

ٌ                                                      مثاؿ: جاء ٧بمد  والكتاب، أو استذكرت وا٤بصباح، أو سرت والنيل، و٫بو ذلك.              
 األمثلة:

ْ          ا٤بثاؿ األوؿ: } ف أ ٝب  ع وا  أ م ر ك م  و ش ر ك اءك م { ]يونس:   ُ    َ َ  ُ  َ   ْ  ُ َ  ْ َ  ْ  ُ ُ  ْ                            [. } أ ٝب  ع وا {: فعل، وواو ا١بماعة: فاعل، ٔٚ               ََ  ِْ ِْ  َ     
ْ                                                        و } أ م ر ك م {: مفعوؿ بو، و } و ش ر ك اءك م {: مفعوؿ معو، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، والواو ىنا واو   ُ    َ َ  ُ  َ                   ْ  ُ َ  ْ  َ    

معوف، ألف الشركاء تقوؿ ا٤بعية، وليست واو العطف، والواو ىنا ال تكوف  معوف ال ٦ب  ُ                       عاطفة؛ ألف الشركاء ٦ب          َ                   
       َ                        ِ                                    معهم: أ ٝبعوا شركاءكم. ما تقوؿ: أ ٝبعوا شركاءكم. فلهذا كانت مفعوؿ معو.

 ا٤بثاؿ الثاين: قاؿ الشاعر:
ً  سهرت والليل أرجو خالقي فرج ا                           

 

ٍ         وعدت والفجر ُب أمن  من ا٢بزف                   
 

 والفجر: مفعوؿ معو كذلك.والليل: مفعوؿ معو، أي سهرت مع الليل، 
 ا٤بثاؿ الثالث: قاؿ الشاعر ُب مدح النيب عليو الصبلة والسبلـ:

ٍ  أتيت للغار والصديق  ُب حشم         َ                   
 

 من ا٤ببلئكة ٫بو الغار تستبق 
 

الكبلـ كاف موجو للنيب عليو الصبلة والسبلـ، يقوؿ: أتيت وأتى الصديق. أـ يقوؿ: أتيت مع 
عُب، لكن يريد الشاعر أف يقوؿ: أتيت مع الصديق. أي كاف الصديق ُب الصديق؟. كبلٮبا جائز ُب ا٤ب

ُ            معيتك، ُب مصاحبتك عندما أتيت، فلهذا قاؿ: أتيت للغار والصديق . ولو قاؿ: والصديق . لصح، لكن                    َ                                                          
 على معُب آخر.

 ا٤بثاؿ الرابع: قاؿ الشاعر:
                 ٍ       كن أنت وا١بار ُب ود  ومرٞبة

 

 فا١بار للجار معواف وإف جار 
 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٙٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ار: مفعوؿ معو، أي كن أنت مع ا١بار.وا١ب
 واهلل أعلم.

  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٙٔاجمللس: 
م، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحي

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

فالسبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، ٫بن اآلف ُب الدرس السادس عشر من دروس شرح األزىرية 
ِ  ، ُب ليلة الثبلثاء، السادس عشر من شهر ربيع الثاين، سنة ٜباف  -رٞبو اهلل تعاىل–للشيخ خالد األزىري                                                        

لدرس ا٤باضي على ٟبس                                         ً                             وعشرين وأربعمائة وألف، وال زاؿ الكبلـ متصبل  على ا٤بنصوبات، وقد تكلمنا ُب ا
منصوبات، وىي ا٤بفاعيل ا٣بمسة، ا٤بفعوؿ بو، وا٤بفعوؿ لو، وا٤بفعوؿ فيو، وا٤بفعوؿ معو، وا٤بفعوؿ ا٤بطلق، ُب 

 نكمل الكبلـ على بقية ا٤بنصوبات مستعينْب باهلل متوكلْب عليو. -إف شاء اهلل–ىذه الليلة 
 *** ا٤بًب ***

زيٌد قائًما، السابع: اسم إنَّ وأخواتها، نحو إن زيًدا السادس: خبر كان وأخواتها، نحو كان 
 قائٌم، وتقدم في المرفوعات.

 *** الشرح ***
                                                                                   الكبلـ على كاف وأخواهتا، وإف  وأخواهتا وعملهما تقدـ ُب الكبلـ على ا٤برفوعات بالتفصيل فلم 

ً                                          يعيده، ومل نعده ٫بن أيض ا، وإ٭با سننتقل إىل ا٤بنصوب الثامن وىو ا٢باؿ.                      
 * ا٤بًب *****

الثامن: الحل، وىو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبو فاعاًل كان نحو جاء زيٌد راكًبا، أو 
 بهنٍد جالسة، أو مجرورًا بالمضافمفعواًل نحو ركبت الفرس مسرًجا، أو مجرورًا بالحرف نحو مررت 

 .[ٗنحو، }ِإلَْيِو َمْرِجُعُكْم َجِميعًا{ ]يونس: 
 *** الشرح ***



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٛٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

الكبلـ على ا٢باؿ بذكر تعريفو، وا٢باؿ من ا٤بنصوبات، بل ىو من أشهر  -ٞبو اهللر –بدأ 
ا٤بنصوبات، وقد كنا ذكرنا ُب ا٤بفاعيل ا٣بمسة أهنا ُب حقيقتها قيود على الفعل، شرحنا ذلك من قبل، ما 

ً                                              معُب كوهنا قيود ا على الفعل؟ ا٢باؿ أيض ا من قيود الفعل، بل ىو من أشهر قيود الفعل، كي ف يكوف ا٢باؿ              ً                    
ً                                                         ً     ً   قيد ا على الفعل؟ الفعل رٗبا تريد أف تذكره وتثبتو لصاحبو إثبات ا مطلق ا.    

ً    مثاؿ: جاء ٧بمد ا.               
أثبت اجمليء حملمد، أسندت اجمليء حملمد ُب الزمن ا٤باضي، لكن رٗبا تريد أف تبْب ىيئة ٧بمد وقت 

 الفعل، وقت اجمليء.
ً   مثاؿ: جاء ٧بمد  ضاحك ا.      ٌ              
ً              ضاحك ا: اسم منصوب، فلهذا ذكرىا ُب ا٤بنصوبات، وبْب ىذا االسم ا٤بنصوب ىيئة ٧بمد، بْب     

حالة ٧بمد حالة ٦بيئو، أي وقت الفعل، فهو قيد على الفعل من ىذه ا٢بيثية، بْب ىيئة ٧بمد ُب أثناء الفعل، 
ً                                                             ُب أثناء ٦بيئو كاف ضاحك ا، لكن قبل اجمليء ما ُب بياف ٥بيئة ٧بمد، وبعد الفعل ما ُب بياف ٥بيئ  ة ٧بمد.                    

                                                             ً                   إذف: فهذا بياف ٥بيئة ٧بمد وحالتو ُب أثناء الفعل، حدث الفعل مصحوب ا بالضحك، حدث اجمليء 
، جاء ٧بمد  ضاحك ا، جاء ٧بمد  ُب                 ً              َ وب ىنا جاء مبين ا للحالة، فسمي       ً                  مصحوب ا بالضحك، لكن ا٤بنص ٌ    حاال            ً      ٌ         ً   

، و٥بذا ٘بد كثّب من النحويْب  إذا أرادوا أف يبينوا ا٢باؿ يقدرونو                                     ً                         حالة الضحك، فلهذا يسميو النحويوف حاال 
بقو٥بم: إنو ُب معُب ُب حالة كذا. يقولوف: ا٢باؿ: ىو الذي تقدره بقولك: ُب حالة كذا. يقوؿ ابن مالك ُب 

 ألفيتو: 
ِ      ً      مفهم ُب حاؿ  كفرد ا أذىب                ا٢باؿ وصف فضلة منتصب           

: أي تستطيع أف ٘بعل فا٢باؿ اسم فضلة منتصب، سيأٌب شرح ذلك ُب التعريف، ومف ِ                    هم ُب حاؿ         
ٌ         قبلو قولك: ُب حاؿ كذا. سواء ُب اللفظ أو ُب ا٤بعُب، جاء ٧بمد  ضاحك ا، أي جاء ٧بمد  ُب حالة               ً      ٌ                                                     

 الضحك.
{: فعل أمر، مبِب على حذؼ النوف، والواو: ُ  ُ   ْ ق وم وا  [. }ٖٕٛ{ ]البقرة: َ ُ  ُ  ْ   ِّ ِ   َ  ِِ  َ و ق وم وا  ل ل و  ق ان ت ْب  مثاؿ: }

َ  ق ان ت ْب {} {: جار و٦برور، و ِّ  ِ ل ل و  واو ا١بماعة فاعل، و } : حاؿ من الواو، والضمّب ال ينعت، سبق أف ذكرنا  َ  ِِ 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ذلك ُب النعت، الضمائر ألهنا أقوى ا٤بعارؼ ال تنعت، فلهذا إذا جاء ضمّب، فأنو وصفو ينتصب على 
 حالة القنوت، ا٢بالية، مل يأمر سبحانو و تعاىل ٗبجرد القياـ أف نقـو فقط، وإ٭با ُب األمر ُب اآلية أف نقـو ُب

ً                                    قوموا هلل حالة كونكم قانتْب، أي ُب حالة القنوت، فا٢باؿ دائم ا يقدر ب )ُب حالة كذا(، فا٢باؿ ٗبعُب ُب                                                       
يقدر بفي، جئت يـو ا٣بميس،  -ظرؼ الزماف وا٤بكاف–               ً                          حالة، ليس ُب مطلق ا، ُب حالة؛ ألف ا٤بفعوؿ فيو 

 ىذا ا٤بكاف الذي ىو أماـ زيد، لكن ُب ظرؼ أي جئت ُب يـو ا٣بميس، أو جلست أماـ زيد، أي جلت ُب
                                     ً       ً                                                    الزماف وا٤بكاف ا٤بفعوؿ فيو تقدر ُب تقدير ا حقيقي ا، أي الظرفية ىناؾ مرادة ُب الفعل، جئت يـو ا٣بميس، أي 
ً    جئت ُب، اجمليء وقع ُب زمانو، جلست أماـ زيد، ا١بلوس وقع ُب ىذا ا٤بكاف حقيقة، لكن جئت ضاحك ا،                                                                                  

 حك.أنت جئت ُب حالة الض
ً                             فهذا ٩با يوضح ا٢باؿ ويكشفو، و٩با يوضح ا٢باؿ ويكشفو أيض ا، فأنت تستطيع أف تفهم ا٢باؿ                                                   
ً              بأكثر من طريقة، أنت إذا فهمت ا٢باؿ واستطعت أف تستخرجو، وتستعملو استعماال  صحيح ا، افهمو بأي      ً                                                                      

عرؼ مباشرة ا٢باؿ، قد طريقة تكوف، قد تكشفو هبذه الطريقة، أو هبذه الطريقة، أو بطريقة ثالثة، ا٤بهم ت
                                                                     ً               يكشف ا٢باؿ بطريقة أخرى، سبق أف ذكرهتا من قبل ُب شرح اآلجرومية، فا٢باؿ غالب ا نعت، وسبق أف 
شرحنا النعت من قبل، إال أنو ٱبالف النعت ُب كونو خالف متبوعو ُب التعريف والتنكّب، النعت عرفناه 

ُب النعت أف يوافق ا٤بنعوت، أف يوافق ا٤بتبوع ُب وعرفنا فائدتو إما التوضيح وإما التخصيص، ولكن يشَبط 
 التعريف والتنكّب.

مثاؿ: قاـ ا٤بؤمنوف القانتوف. قاـ: فعل، وا٤بؤمنوف: فاعل، والقانتوف: نعت؛ ألهنا وافقت الصفة 
 ا٤بوصوؼ ُب التعريف والتنكّب.

التعريف والتنكّب، مثاؿ: قاـ ا٤بؤمنوف قانتْب. قانتْب: حاؿ؛ ألف الوصف خالف ا٤بوصوؼ ُب 
ً                              فالقنوت من صفة ا٤بؤمنوف ُب ىذا ا٤بثاؿ أيض ا، فا٢باؿ أيض ا وصف، والنعت وصف، وا٣برب وصف،              ً                                      

.                         ً              ً              ً فالوصف واسع، قد يكوف خرب ا، قد يكوف نعت ا، قد يكوف حاال 
مثاؿ: حفظت الدرس السهل: حفظ: فعل، والتاء: فاعل، والدرس: مفعوؿ بو، والسهل: نعت؛ 

 صوؼ ُب التعريف والتنكّب.ألنو وافق ا٤بو 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٖٓ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

: حاؿ، مع أف ا٤بعُب متقارب، ليس متطابق، فالسهولة ُب  . سهبل                      ً     ً                                                 مثاؿ: حفظت الدرس سهبل 
 ا٤بثالْب من صفة الدرس.

مثاؿ: أكلت البسر األٞبر. أكلت: فعل وفاعل، والبسر: مفعوؿ بو، منصوب؛ ألنو ا٤بأكوؿ، 
 واألٞبر: نعت.

، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة؛ ألف األٞبر من صفة مثاؿ: أكلت البسر أٞبر. أٞبر: حاؿ
البسر، لكن ىذا الوصف خالف ا٤بوصوؼ ُب التعريف والتنكّب فنصب، وبعضهم يقوؿ: إف ا٢باؿ نعت، 

 خالف منعوتو ُب التعريف والتنكّب، فعوقب بالنصب. 
                                                      ً   س: ٤باذا نقوؿ: أكلت البسر أٞبر. وال نقوؿ: أكلت البسر أٞبر ا؟.

 ٩بنوع من الصرؼ، أي علم أو صفة على وزف أفعل فهما من ا٤بمنوع من الصرؼ. جػ: ألف أٞبر
، أـ أصفر ا؟. ٌ          ً   س: ىل نقوؿ: صفار البيض أصفر                             

؛ ألنو ٩بنوع من الصرؼ. ُ                     جػ: ال أصفر  وال أصفر ا، وإ٭با ىو أصفر                ً         ٌ           
 نعود اآلف إىل كبلـ الشيخ خالد ُب التعريف.

ُب ىذا التعريف ثبلثة أجزاء، ا١بزء األوؿ: قاؿ:  :ووىو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبقولو: 
ىو الصوؼ. يراد بالوصف ُب النحو كل ما دؿ على فعل وصاحبو، فإذا قلنا: ضاحك. فهذا وصف؛ ألف 
ٌ        ضاحك يدؿ على الفعل، وىو الضحك، ويدؿ أيض ا على ما قاـ بالضحك. فإذا قلنا: ٧بمد  ضاحك.                                     ً                                       

: مشروب. أيض ا فضاحك: يدؿ على الضحك حدث، أف الضحك و  ً   قع، وىذا الضاحك فاعل، لو قلنا مثبل             ً                                 
وصف؛ ألف قولنا: مشروب. مباشرة تفهم أف الشرب حدث، وأف ىذا الشيء ا٤بشروب قد وقع عليو 

، وعلى صاحبو، وصاحبو قد يكوف فاعلو، وقد يكوف مفعولو، ىذا -على الفعل–الشرب، دؿ على الشرب 
صفة ا٤بشبهة باسم الفاعل، ويشمل اسم ا٤بفعوؿ، ويشمل اسم ىو الوصف، يشمل اسم الفاعل، ويشمل ال

                                                                                   ً التفضيل، ىذه ىي األوصاؼ، وتسمى األ٠باء ا٤بشتقة العاملة عمل فعلها، معُب ذلك أنو ال يقع حاال  
.                                                                                   ً أصالة إال الوصف، فالوصف أي االسم ا٤بشتق، أي كل ما دؿ على فعل وصاحبو، ىو الذي يقع حاال 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٔ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ف: ما دؿ على فعل، وعلى صاحب الفعل، وصاحبو قد يكوف فاعلو، فهذا تعريف الوصف، الوص
وقد يكوف مفعولو، وبا٢بصر حصرناىا ُب أربعة: اسم الفاعل، وا٤بفعوؿ، والصفة ا٤بشبهة، وساـ التفضيل، 
ٍ                                                             ولو قلنا: الوصف: ما دؿ على فعل  وصاحبو. ما الشيء الذي ٪بده ُب النحو وىو يدؿ على الفعل وزمنو؟                               

وصاحبو  -أي ا٢بدث–عل ُب النحو ىو الذي يدؿ على ا٢بدث وزمانو، والذي يدؿ على الفعل الفعل، فالف
يسمى وصف، والوصف غّب الصفة، والكلمة الٍب تدؿ على الفعل فقط، تدؿ على ا٢بدث فقط، ما تدؿ 

 على صاحب ا٢بدث، وال تدؿ على زماف ا٢بدث، ىذا يسمى مصدر.
 مثاؿ: الضرب. 

الضرب، فالضرب قائم، لكن مٌب؟ ما ُب داللة على الزماف، ىل ُب داللة نفهم منو أف ا٢بدث ىو 
على صاحب الضرب؟ ال، فالضرب ىذا ٦برد حدث، فهذا مصدر، لكن لو قلنا: ضرب. فالفعل حدث، 

 وبْب زمانو.
ا٢باؿ ال يقع إال فضلة، ال يقع عمدة، وقد أشرنا للعمدة والفضلة من قبل،  وقولو: الفضلة:

دة ُب النحو ال عبلقة ٥بما با٤بعُب، لكن ٥با عبلقة بالصناعة النحوية، بأركاف ا١بملة، فا١بملة فالفضلة والعم
ُب اللغة العربية نوعاف: ا٠بية وفعلية، وأركاف ا١بملة اال٠بية: ا٤ببتدأ وا٣برب، وأركاف ا١بملة الفعلية: الفعل 

وى ذلك يسمى ُب الصناعة النحوية ، ما س-العمد–والفاعل، ىذه األركاف ُب ا١بمل ُب اللغة العربية 
فضبلت، عندما نقوؿ: فضلة. أي أف ا٤بعُب ال ٰبتاج إليها؟ ال، ما ُب عبلقة، ٫بن نتكلم عن الصناعة 
النحوية، فلو مثلنا ذلك بالبيت، فأركاف البيت كالقواعد واألعمدة، وما سوى ذلك مثل ا١بدراف وا٤باء 

أف يستغِب عنها، فنحن عندما نقوؿ: فضلة أو عمدة. ال يرتبط  والكهرباء ليست أركاف، لكن ال ٲبكن للبيت
األمر با٤بعُب، وإ٭با يرتبط األمر بالصناعة النحوية، فالعمد أركاف ا١بمل، فأركاف ا١بملة اال٠بية ا٤ببتدأ وا٣برب، 

اعيل، والفعلية الفعل والفاعل، ىذه العمد، وما سوى ىذه األركاف أو العمد يسمى ُب النحو فضبلت، كا٤بف
وا٢باؿ، التمييز، وا١بار واجملرور، فكل ذلك فضبلت، فلهذا يقوؿ: إف ا٢باؿ ال يقع عمدة. فأف وقع عمدة 
فاعرؼ أنو ليس ٕباؿ، فا٢باؿ ال يقع حٌب تنتهي أركاف ا١بملة، فإذا وجدت فعل وفاعل فإبث عن ا٢باؿ، 

فاعل وحاؿ، ما يقع، ال بد أف يكوف مع فبعدٮبا قد يأٌب ا٢باؿ، لكن ال ٲبكن أف ٘بد ٝبلة فعل وحاؿ، أو 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٜٖ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا٢باؿ فعل وفاعل، وأف يكوف مع ا٢باؿ مبتدأ وخرب، وىو بعد يكوف فضلة، قد يتقدـ أو يتأخر، لكن ما 
 ٲبكن أف يكوف ا٢باؿ ٝبلة.

ىذا الذي يبْب ا٢باؿ عن أشباىو، فا٢باؿ وظيفتو أنو يبْب ا٥بيئة، يبْب وقولو: ا٤ببْب ٥بيئة صاحبو: 
صاحبو وقت الفعل، أي أف ا٢باؿ ال يبْب زماف الفعل، وال يبْب مكاف الفعل، وال يبْب من وقع عليو حالة 

الفعل، وال يبْب سبب الفعل، وال يرفع اإلهباـ عن الفعل، ولكن وظيفتو أنو يبْب ىيئة صاحبو، حالة صاحبو 
.                                        ً وقت الفعل، ىذا الذي يسميو النحويوف حاال 

 الذي تأٌب ا٢باؿ مبينة ٥بيئتو وحالتو ٱبتلف، قد يكوف فاعل. فصاحب ا٢باؿ قولو: فاعاًل:
ً    مثاؿ: جاء ٧بمد  ضاحك ا، أو جئت ضاحك ا.                ً      ٌ              

 بينت حالة الفاعل وقت اجمليء.
. قولو: أو مفعواًل:                                ً أي ٲبكن أف يكوف صاحب ا٢باؿ مفعوال 

ً                     ً   مثاؿ: رأيت ٧بمد ا ضاحك ا، أو رأيت الفرس مسرع ا.       ً               
 اؿ من مفعوؿ بو.فالفرس: مفعوؿ بو، فجاءت ا٢ب

 أي ٲبكن أف يكوف صاحب ا٢باؿ ٦برور با٢برؼ.قولو: أو مجرورًا بالحرف: 
ً   مثاؿ: مررت بالفرس مسرع ا، أو مسرج ا.           ً                      

ً                             ألف مسرع ا قد يكوف للفرس، وقد يكوف للمتكلم، فسرج ا: حاؿ، وبالفرس: جار و٦برور.                                         ً       
مررت هبند، وحالة ىند وقت  أي مررت هبا حالة كوهنا جالسة، فأنا قولو: مررت بهنٍد جالسة:

 مروري هبا أهنا جالسة، عندما مررت هبا كانت جالسة.
 إذف: فا٢باؿ تبْب ىيئة ىند وقت ا٤برور.

              ً                                                قولو: أو ٦برور ا باإلضافة: أي ٲبكن أف يكوف صاحب ا٢باؿ ٦برور با٤بضاؼ.
ع ك م  ٝب  يعا  قولو: ٫بو، } ْ   َِ   ً إ ل ي و  م ر ج   ُ  ُ  ِ  ْ  َ  ِ إىل اهلل سبحانو وتعاىل، [: أي ٝبيعكم ترجعوف ٗ{ ]يونس:  ِ َْ 

                                                                  ً                      {: جار و٦برور، خرب مقدـ، وقلنا من قبل أكثر مرة: إذا وقع شبو ا١بملة خرب ا، فمعُب ذلك أنو متعلق  ِ َْ  ِ إ ل ي و  }



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٜٖ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 با٣برب احملذوؼ ا٤بقدر بالكوف العاـ. أي مرجعكم كائن إليو، أو حاصل إليو، أو مستقر إليو، و
ع ك م  } ُ  ْ م ر ج   ُ  ِ  ْ رفعو الضمة، وكم: مضاؼ إليو، ُب ٧بل جر، فهو ضمّب متصل  {: مبتدأ مؤخر، مرفوع، وعبلمةَ 

 باسم، وكل ضمّب متصل باسم فهو مضاؼ إليو ُب ٧بل جر.
ً           و قلنا ىذه القاعدة أكثر من مرة: إذا وقع ا٣برب شبو جلة فأف تقدٲبو على ا٤ببتدأ كثّب جد ا ُب اللغة.                                                                                

 ، ٌ   مثاؿ: عندي ماؿ، يل أخ ، ُب البيت أىلي، ُب ا٤بسجد باب                             ٌ  إىل آخره.                   
نبهنا على ىذا أكثر مرة؛ لكثرة ىذا األسلوب، ولكوف كثّب من الطبلب يلتبس عليهم، مع أنو فيما 

ً              أرى ليس غامض ا ٥بذه الدرجة.             
                                                ً        ً           : حاؿ من ا٤بخاطبْب، أي كأنو قاؿ: إليو مرجع ا٣بلق ٝبيع ا. فجميع ا: حاؿ من  َِ  ً  ٝب  يعا {و } 

 ل.ا٤بضاؼ إليو و ٦بيء ا٢باؿ من ا٤بضاؼ إليو قلي
 ىذا ما يتعلق بالتعريف، وستأٌب أمثلة كثّبة تبْب ذلك.

 *** ا٤بًب ***
وتنقسم الحال إلى منتقلة كما مثلنا، وإلى الزمة نحو دعوت اهلل سميًعا، وإلى موطئة وىي 

نحو، [، وإلى مقارنة في الزمان ٚٔ{ ]مريم: فـََتَمثََّل َلَها َبَشرًا َسوِيّاً }الجامدة الموصوفة بمشتق نحو، 
{ ]الزمر: اْدُخُلوَىا َخاِلِدينَ }، وإلى مقدرة وىي المستقبلة نحو، [ٕٚ}َىَذا بـَْعِلي َشْيخًا{ ]ىود: 

 راكًبا. أمس[، وإلى محكية نحو جاء زيٌد ٖٚ
 *** الشرح ***

ا٢باؿ بدأ بذكر تقسيمات ٥با، ا٢باؿ ٥با عدة تقسيمات باعتبارات  -رٞبو اهلل تعاىل–بعد أف عرؼ 
ً                                                   لتقسيمات تضفي على الطالب فهم ا أعمق للحاؿ، فا٢باؿ وظيفتو واحدة، وذكرناىا من قبل ٨بتلفة، وىذه ا                            

ً                                                  ً                   ُب شرح التعريف، ولكن أيض ا ا٢باؿ يأٌب على أوجو ٨بتلفة، وىذه التقسيمات تبْب شيئ ا من صوره ا٤بختلفة،                        
يكوف ا٢باؿ من  وإف كانت الوظيفة واحدة، ذكر ُب البداية تقسيم ا٢باؿ من حيث النظر إىل وصفها، أي



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٖٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

حيث النظر إىل وصفها قد تكوف منتقلة، أي نفس ا٢باؿ قد تكوف منتقلة غّب ثابتة، وقد تكوف الزمة، أي 
 ثابتة، غّب منتقلة، وإىل موطئة.

 أي ليست الزمة ٤بوصوفها. :وتنقسم الحال إلى منتقلة كما مثلناقولو: 
ً   مثاؿ: جاء زيد  ضاحك ا.      ٌ              

ً       صل لو حين ا، وينتقل عنو أحيان ا، فهو ُب حْب يكوف ضاح ا، وُب فالضحك ليس مبلـز لزيد، بل ٰب                    ً                   ً         
ً                                                                      أحياف ال يكوف ضاحك ا، فالضحك منتقل، وىذا ىو األغلب ُب ا٢باؿ، فاألغلب ُب ا٢باؿ أف تكوف منتقلة،                  

 أو يكوف منتقلة؛ ألف ا٢باؿ ٯبوز تذكّبىا وتأنيثها ُب اللغة، تقوؿ: ىذه حاؿ حسنة، وىذا حاؿ حسن. 
                                               ً                   ً         غلب فيها، حٌب أف بعض العلماء اشَبط ذلك فيها اشَباط ا، وجعل ما سواه شاذ ا، لكننا فا٢باؿ األ

                                                            ً     ً       ً  نسّب على كبلـ الشيخ خالد، فاألغلب ُب ا٢باؿ أهنا وصف منتقل، ليس وصف ا الزم ا ثابت ا.
              ً    مثاؿ: جئت مسرع ا. 

                                       ً   فاآلف مسرع، لكن ُب أوقات أخرى ال أكوف مسرع ا.
 مثاؿ: أكلت الفاكهة ناضجة.

                   ً               ً                          ً                 فالفاكهة تكوف أحيان ا ناضجة، وأحيان ا غّب ناضجة، فهو وصف ليس الزم ا ٥با، بل ىو وصف 
                                                                                             ً   منتقل، وكل األمثلة السابقة الٍب ذكرناىا قبل قليل منتقلة؛ ألننا قلنا: إف الغالب ُب ا٢باؿ إف تكوف وصف ا 

 .       ً  منتقبل 
     ً           ثابت ا ُب صاحبها.                            ً     ً   وىذا قليل ُب ا٢باؿ، قد تكوف وصف ا الزم ا  :وإلى الزمةقولو: 
دعوت: فعل وفاعل، واهلل: مفعوؿ بو، منصوب، وعبلمة نصبو  :نحو دعوت اهلل سميًعا قولو:

الفتحة، ولفظ ا١ببللة بعضهم يتأدب معو ويقوؿ: منصوب على التعظيم. إذا كاف مفعوؿ بو، ما يقوؿ: 
تعلمْب، وىذا حدث عندي، فأف مفعوؿ بو. فهي لفظة فيها من غّب ا٤بعُب، وٖباصة عندما نتكلم مع غّب ا٤ب

                                                      ً        ً                           بعض ا١بماعة غّب متعلمْب، فلو قلت لو: منصوب. فأتى إيل متعجب ا مستنكر ا، وأعطاين مثاؿ، يقوؿ: أعرب 
اهلل ُب ىذا ا٤بثاؿ. قلت: لفظ ا١ببللة، مفعوؿ بو. فكرب ذلك ُب نفسو، ولذلك ٯبب لئلنساف أف ٰبدث 

و، فلهذا من األدب أف تنتبو ٥بذه األمور وٖباصة مع غّب الناس ٗبا يعقلوف، وينتبو لذلك وينبهم علي



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا٤بتخصصْب، فلهذا بعض النحويْب يقوؿ مع لفظ ا١ببللة ومع أ٠باء اهلل عز وجل إذا وقت مفعوؿ بو: 
منصوب على التعظيم. أي مفعوؿ بو، وُب ذلك يقوؿ شعباف اآلثاري، وىو عامل ٫بوي مشهور، لو ألفية بعد 

اية الغبلـ ُب علم الكبلـ، وآخر فصل ُب األلفية ٠باه: فصل ُب األدب، وذكر بعض ابن مالك، ٠باىا: كف
 اآلداب الٍب ينبغي أف يلتـز هبا طالب النحو واللغة، و٩با قاؿ ُب ىذا الفص: 

 وُب سألت اهلل ُب التعليم
 

 التعظيم تقوؿ: منصوب على 
 

                     ً                     وكثّب من مشايخ ٪بد قدٲب ا كانوا يستسيغوف ذلك.
         ً                                                                 ا٤بثاؿ: ٠بيع ا: حاؿ من اهلل، نطبق تعريف ا٢باؿ، فا٢باؿ ىو الذي يبْب حالة صاحبو وقت نعود إىل 

                                                                        ً                 الفعل، معُب ذلك أف السمع من وصف اهلل سبحانو وتعاىل وقت الدعاء، وىذا ليس منطبق ا ىنا؛ ألف السمع 
، وىذا                                                               ً         وصف ثابت هلل سبحانو وتعاىل غّب منتقل ُب أثناء دعائو وُب غّب ذلك، فسميع ا: وصف ث ابت الـز

من كبلـ العرب، فهذا من ا٢باؿ البلزمة، وىي كما قلنا: قليلة. وُب ذلك يقوؿ ابن مالك ُب األلفية عن 
 ا٢باؿ:

            ً    ً  وكونو منتقبل  مشتق ا
 

                  ً  يلغب لكن ليس مستحق ا 
 

أي كوف ا٢باؿ وصف منتقل، ومشتق، أي وصف كما قلنا قبل قليل، يقوؿ: ىذاف الوصفاف ُب 
بة. صح مقر بذلك، أي أغلب ما جاء من ا٢باؿ على ىذه األوصاؼ، منتقلة وغالبة، لكن ا٢باؿ أمور غال

          ً                                                ليس ىذا حق ا ٥با، ال ٚبرج عنو، قد ٚبرج عنو، وذكر ماذا ٚبرج عنو.
 فهذا القسم الثاين.

ىذا القسم الثالث من ا٢باؿ، قد تكوف منتقلة، وقد تكوف الزمة، وقد تكوف  :وإلى موطئة قولو:
 موطئة.

 عرفها ىنا الشيخ خالد. :وىي الجامدة الموصوفة بمشتق قولو:
         ً                                                     أي ليس وصف ا؛ ألف الوصف ىو الذي يدؿ على فعل وصاحب الفعل، فا١بامد  وقولو: الجامدة:

، و٫بن قلنا: ا٢باؿ وصف؟. يقوؿ: ا١بامدة                                                      ً                                    ليس لو فعل، فا١بامد ال يشتق من فعل، فكيف يقع ا١بامد حاال 
 ا٤بوصوفة ٗبشتق.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٖٙ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َتَمثََّل َلَها َبَشرًا َسوِيًّا{ ]مريم: }حو، ن قولو: عند جربيل عليو السبلـ مع مرًن، ومعُب  :[ٚٔفـَ
   ً               ً                        ً                                                    سوي ا ُب اللغة مستوي ا، وا٤بعُب: فتمثل ٥با مستوي ا، أي بشر مستوي، ليس خلقة غريبة عنها، فتمثل ٥با هبيئة 

َ    َ فػ ت م ث ل  }البشر ا٤بستوية ا٤بعروفة،  َ   ً ب ش را  و } {،َ َ ٥ب  ا} إىل جربيل، و{: فعل، والفاعل: ىو، يعود   ََ  {: اسم جامد َ 
        ً                                          ً        ً                               ذكر موطئ ا للحاؿ، حاؿ موطئة؛ ألف ا٢باؿ ُب ا٢بقيقة مستوي ا أو سوي ا، فنقوؿ: حاؿ. ُب اإلعراب، لكنها 
 ُب ا٢بقيقة حاؿ موطئة للحاؿ ا٢بقيقة، ُب اإلعراب نقوؿ: حاؿ، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة. و

                    ً                                                التمثل أنو كاف مستوي ا، أي ىيئة مستوية، ليست ىيئة غريبة، نعت، منصوب،  : حاؿ، فحالتو وقتَ  ِ ًّ  س و ي ا {}
                        ً                                                      ً  وعبلمة نصبو الفتحة، فبشر ا حاؿ وطئت للحاؿ ا٢بقيقية، وا٢باؿ ا٢بقيقية جاءت بعدىا نعت ا.

َ  َ ِ ّ ً إ ن ا أ نز ل ن اه  قػ ر آنا  ع ر ب ي ا  مثاؿ: }   ً   ْ ْ    ً قػ ر آنا  [. }ٕ{ ]يوسف:  ِ     َ  َ ْ َ ُ   ُ  ا٢بقيقية {: حاؿ، لكنها حاؿ موطئة للحاؿ  ُ 
ْ   ً    قػ ر آنا {: } {، لكن ُب اإلعراب الصناعي نقوؿ:َ  َ ِ ّ ً ع ر ب ي ا  وىي، } حاؿ موطئة، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة،  ُ 

                     ً     رأ، يقرأ، قراءة وقرآن ا، ٍب                                                ً                         وىي اسم جامد؛ ألنو مصدر، قرأ، يقرأ، قراءة، وقرآن ا، فالقرآف ُب أصلو مصدر، ق
وامد؛ ألف ا٤بصدر أصل الفعل، فليس ىو ا٤بأخوذ، الفعل بو كبلـ اهلل سبحانو وتعاىل، وا٤بصدر من ا١ب   َ ٠بي  

: نعت، َ  َ ِ ًّ  ع ر ب ي ا {} مأخوذ منو، فليس مشتق من الفعل، بل ىو أصلو، إذف ىذا جامد، يعد من ا١بوامد، و
                                                                  ً  منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، وا٤بعُب واهلل أعلم أنو أنزلو حالة كونو عربي ا.

وصفها، وصفها ُب ذاهتا، قد تكوف ىذه، قد يكوف ىذا فهذا التقسيم األوؿ للحاؿ بالنظر إىل 
ً                الوصف منتقبل  عن صاحبو، وقد يكوف مبلزم ا لصاحبو، وقد يكوف ىذا الوصف جامد ا، ولكنو موصوؼ                                   ً                       ً           

 ٗبشتق.
ىذا التقسيم األوؿ، التقسيم الثاين للحاؿ: أي ٪بمع كل األحواؿ، ٍب نقسمها باعتبار آخر، باعتبار 

 اؿ، وعندؾ صاحب ا٢باؿ، وعندؾ الفعل.زماف ا٢باؿ، فعندؾ ا٢ب
ً    مثاؿ: جاء ٧بمد  ضاحك ا.       ٌ              

ً                                                               فا٢باؿ: ضاحك ا، و٧بمد: صاحب ا٢باؿ، وجاء: الفعل، واجمليء ُب ا٤باضي، والضحك: وقع ُب            
 ا٤باضي.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٚ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

إذف: فا٢باؿ ىنا وصفت الفعل ُب ا٤بضي، فهذا الذي نريده اآلف، زماف ا٢باؿ، قد تكوف ُب 
تقبل، وقد توافق، وقد ٚبالف، اآلف الشيخ خالد يذكر لنا أقساـ ا٢باؿ من حيث ا٤باضي، وقد تكوف ُب ا٤بس

 زماهنا.
ىذا القسم األوؿ، أي أف زماف ا٢باؿ، وزماف الفعل وصاحب ا٢باؿ  :وإلى مقارنة في الزمان قولو:

 واحد، كل ذلك زمانو واحد.
ليو السبلـ، تقوؿ: ىذا زوجي قوؿ زوج إبراىيم ع [:ٕٚ{ ]ىود: َىَذا بـَْعِلي َشْيخاً } ،نحو قولو:

ً                     حالة كونو شيخ ا. أي كبّب ُب السن، و  ا             َ  }ى ذ   َ ْ ِ  بػ ع ل ي{: مبتدأ، و }  : حاؿ، ىي مٌب َ ْ  ً  ش ي خا {} {: خرب، و َ 
ً                                                           تقوؿ؟ ُب أثناء كبلمها، وكوف إبراىيم شيخ ا ُب زمن واحد، فزماف قو٥با، وزماف قوؿ إبراىيم بعلها، وزماف                                       

ً                   كونو شيخ ا واحد ا، كل ذلك ُب زمن وا       ً حد، ُب أثناء التكلم، فهي تتكلم، وإبراىيم بعلها، وإبراىيم شيخ         
ٍ       كبّب، كل ذلك ُب زماف واحد، فا٢باؿ مقارنة للفعل، ولصاحب الفعل ُب الزماف، كل ذلك ُب زماف  واحد.                                                                                  

فالدخوؿ ُب : [ٖٚاْدُخُلوَىا َخاِلِديَن{ ]الزمر: }وإلى مقدرة وىي المستقبلة نحو،  قولو:
ُ ُ  َ  اد خ ل وى اهلل سبحانو وتعاىل: }ا٤بستقبل، وقوؿ ا  ْ {، قبل الدخوؿ، فزمن الدخوؿ ٨بالف لزمن القوؿ، و  

َ  خ ال د ين {}   ِ : حاؿ، أي ادخلوىا حالة كونكم خالدين، وا٣بلود بعد الكبلـ، يسمونو حاؿ مستقبلة، حاؿ َ  ِ 
 مقدرة؛ ألهنا ما وقعت، لكن وقوعها مقدر ومستقبل.

                ً    مثاؿ: سآتيك سريع ا. 
ىذه اللحظة، والسرعة ما حدثت، مقدرة، أي أقدر أهنا ستقع، يسموهنا حاؿ  أنت اآلف تتكلم ُب

 مقدرة، ىذه أشياء واضحة ومفهومة، لكن ذكرىا مفيد.
ٌ  ٧بكية ٫بو جاء زيد   وإىل قولو: ٌ          ً                  : فلو قلت لكم: جاء زيد  أمس راكب ا. أنا أقوؿ لكم ُب     ً راكب ا أمس                                    

كن أحكيو حكاية، يسمونو ٧بكي، أي الشيء ىذه اللحظة، وركوب زيد قبل الكبلـ، إذف ىذا حدث، ل
الذي حدث ُب ا٤باضي، ٍب أقولو اآلف، ىذا يسمونو حكاية، فأنت ٙبكي ما حدث، فيسموهنا حاؿ ٧بكية، 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٖٛ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فا٢باؿ احملكية ىي ا٢باؿ الٍب قبل زمن التكلم، وا٢باؿ ا٤بقدرة ىي ا٢باؿ الٍب بعد زمن التكلم، وا٢باؿ ا٤بقارنة 
 ن التكلم، أشياء واضحة، لكن نشرحها؛ ألف الشيخ خالد ذكرىا.ىي ا٢باؿ ا٤بوافقة لزم

 تقسيم ثالث، نسمعو ونشرحو.                          َ ىذاف تقسيماف شرحناٮبا، بقي  
 *** ا٤بًب ***

ومفردة كما تقدم، ومتعددة لمتعدد نحو لقيتو مصعًدا منحدرًا، ويقدر األول وىو مسعًدا 
د مع الترادف، أو التداخل نحو جاء زيٌد راكًبا بالثاني من االسمين وىو الهاء وبالعكس، ومتعددة لواح

 متبسًما.
 *** الشرح ***

ً                                                ىذا تقسيم آخر للحاؿ، كل األحواؿ ٪بمعها أيض ا ٍب نقسمها باعتبار اإلفراد والتعدد، رٗبا تريد أف                                         
تبْب حالة واحدة من حاالت ا٤بوصوؼ، أو تريد أف تبْب أكثر من حالة، قد تكوف ا٢باؿ مفردة، وقد تكوف 

ً         تعددة، فإذا قلت: جاء ٧بمد  ضاحك ا. ىذه حاؿ مفردة، وإذا قلت: جاء ٧بمد  مسرع ا ضاحك ا. فهذه م       ً     ٌ                                    ً      ٌ                        
 حاؿ متعددة.

ً   أي تكوف مفردة كجميع األمثلة السابقة، مثل قولنا: جاء ٧بمد  ضاحك ا. قولو: ومفردة كما تقدم:      ٌ                                                       
اؿ متعددة، وىذا ىو                                         ً      قد ٰبدث تعدد ا٢باؿ بأف يكوف صاحب ا٢باؿ مفرد ا، وا٢ب قولو: ومتعددة:

ٌ                                           األشهر ُب االستعماؿ، صاحب ا٢باؿ واحد، جاء ٧بمد ، وا٢باؿ متعددة، وىذا ىو األشهر ُب االستعماؿ،                                          
ً                               ً  صاحب ا٢باؿ واحد، جاء ٧بمد ، وا٢باؿ متعددة، مسرع ا ضاحك ا، فصاحب ا٢باؿ ٧بمد، وا٢باؿ: مسرع ا        ً                    ٌ                       

ً                           ضاحك ا، ذكرت لو حالْب، أو حالتْب.     
 وصاحب ا٢باؿ واحد، حاؿ متعددة ٤بفرد. إذف: فا٢باؿ تعددت،

 أي ٲبكن أف تتعدد ا٢باؿ ٤بتعدد. قولو: لمتعدد:
ً    مثاؿ: أكـر ٧بمد  خالد ا.       ٌ               



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٜٖ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فعندؾ ٧بمد وعندؾ خالد، ٍب تريد أف تذكر حالْب، واحدة حملمد، وواحدة ٣بالد، فتقوؿ: أكـر 
ا باكي ا  ً       ً  ٧بمد  خالد ا ضاحك ا باكي ا. أو نقوؿ: أكـر ٧بمد  خالد       ٌ                    ً       ً       ً      ٌ ً    ضاحك ا. فباكي ا: ا٢باؿ األوىل، وضاحك ا:                      ً         ً    

ا٢باؿ الثانية، ىاتاف حاالف، وعندؾ قبل ذلك متعدد، ٧بمد وخالد، ىاتاف ا٢باؿ ٤بن؟ ىل ٮبا حملمد؟ أـ ٮبا 
٣بالد؟ أـ واحدة حملمد، وواحدة ٣بالد؟ فا١بواب على ذلك: إف كانت ىناؾ قرينة فا٢بكم للقرينة، وىذا يقاؿ 

                         ً                                                    ، إف كانت ىناؾ قرينة، فضبل  عن دليل، فا٢بكم للقرينة، وإف مل يكن ىناؾ قرينة فنعود ُب كل إلباس وإهباـ
 إىل األصل.

ا باكية ضاحك ا. باكية: حاؿ من ىند، وضاحك ا: حاؿ من  ً           مثاؿ لوجود القرينة: أكـر ٧بمد  ىند                             ً             ً     ٌ                            
ً                         ٧بمد، أو نقوؿ: أكـر ٧بمد  ىند ا ضاحك ا باكية. فضاحك ا: حاؿ حملمد، وباكية: حاؿ                ً       ً     ٌ ٥بند، ما لنا عبلقة،                      

 تقدمت أو تأخرت، موجود قرينة تبْب صاحب ا٢باؿ.
وإف مل يكن ىناؾ قرينة نعود إىل األصل، واألصل ُب مثل ىذا األسلوب أف القريبة للقريب، والبعيدة 

 للبعيد.
ا باكي ا ضاحك ا. باكي ا: ا٢باؿ األوىل، والقريب منها خالد، إذف فهي حا ً        ً                                           مثاؿ: أكـر ٧بمد ا خالد       ً       ً       ً ؿ              

ً                                                                            خالد، وضاحك ا: ا٢باؿ الثانية، وىي بعيد، إذف فهي حاؿ ٧بمد، وإف شئت تقوؿ: ا٢باؿ األوىل للثاين،            
وا٢باؿ الثانية لؤلوؿ. كبلٮبا ٗبعُب واحد، ىذا األصل، إذا مل يدؿ دليل أو قرينة على خبلؼ ذلك، وإ٭با 

ا باكي ا ضاحك ا. ألف البكاء  ً              قيل: يسلم بو ُب ٫بو أكـر ٧بمد  خالد       ً       ً      ٌ والضحك ال ٯبتمعاف ُب واحد، وُب ٫بو                          
ا، واحد منحدر وواحد مصعد، فبل ٲبكن أف تكوف الصفتاف لواحد. ً                                                        لقيت ٧بمد ا منحدر ا مصعد       ً        ً         

ٍ    ً        ً   مثاؿ: سلمت على ٧بمد  قلق ا مطمئن ا.                    
 فالقلق لواحد، و ا٤بطمئن لواحد، القريب للقريب، والبعيد للبعيد، و٫بو ذلك.

ً      ً       ً مثاؿ: لقيت ٧بمد ا مسرع ا ضاحك    ا.              
ً                                                                       فمسرع ا ضاحك ا: حاالف متعدداف، ىل نقوؿ: إهنما لواحد مفرد، أـ ٤بتعدد؟. ٲبكن لبلثنْب؛ ألهنما        ً    
ٲبكن أف ٯبتمعا ُب واحد، وٲبكن أف يتفرقا، لكن ا٤بعُب الذي نفهمو ىنا، يقاؿ: إف كانت ىناؾ قرينة 

ً     فا٢بكم للقرينة. كأف تقوؿ: لقيت ىند ا مسرعة ضاحك ا، أو لقيت ىند ا مس               ً             ً  ً                        رع ا ضاحكة. وإف مل يكن ٜب ة                                 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                 قرينة فاألصل، واألصل أف ا٢باؿ لواحد، وأف الكبلـ يرتبط ٗبا قرب منو، فلهذا يقولوف أيض ا ُب قواعد أخرى:                                                                               
القاعدة ُب الضمّب أنو يعود إىل أقرب مذكور. ىذه القاعدة، أي ىذا األصل، لكن ليس ىذا الواجب، فإف 

معنوية، قد ٱبرج الكبلـ عن ىذا األصل، ما ُب إشكاؿ، فيعود الضمّب إىل غّب                               كاف ٜب ة قرينة، قرينة لفظية أو 
: لقيت ىند ا مسرع ا  ً      ً   القريب، أو أف ا٢باؿ تكوف ٤بتعدد، أو للبعيد، إذا كاف ٜبة قرينة، كأف تقوؿ مثبل           ً                                                                        

ً                          ضاحك ا. فا٢باؿ للبعيد، ىذا للبعيد ا٤بتكلم الفاعل، لكن لقيت ىند ا ضاحكة مسرعة، ىذا للقريب                                                        ً ما ُب     
ً                                                                إشكاؿ، أو تقوؿ: لقيت ىند ا مسرعة ضاحكة. ا٢باالف ٤بتعدد، فإف كاف ٜبة قرينة فا٢بكم للقرينة وإال                         

 فاألصل.
وعندما تذكر ىذه ا٤بسائل ُب كتب النحو، ىم يذكروهنا من حيث األصل، كما قاؿ الشيخ خالد 

ً        ً                    ىنا، يقوؿ: وا٤بتعدد ٫بو لقيتو مصعد ا منحدر ا، ويقدر األوؿ وىو مص ا للثاين من االثنْب، وىو ا٥باء                                 ً                            عد   
وبالعكس. أي القريب للقريب، والبعيد للبعيد، ىذا األصل، لكن ما ذكر أف إذا كاف ىناؾ ٜبة قرينة فا٢بكم 

 للقرينة، لكن مل تكن ىناؾ قرائن، ما األصل؟ ٱبربؾ اآلف ىو باألصل.
ً              ٫بو جاء زيد  راكب ا مبتسم ا، جاء: فعل م :ومتعددة لواحدقولو:        ً      ٌ ، وزيد: فاعل، وراكب ا: حاؿ،           ٍ                    ً        اض   

ً                                                             ومبتسم ا: حاؿ، إذف فراكب ا مبتسم ا: حاالف من زيد، متعدد لواحد، لكن الشيخ خالد قاؿ عبارة ستشكل        ً                  ً      
 عليكم.

يشّب إىل خبلؼ بْب النحويْب ُب  :نحو جاء زيٌد راكًبا متبسًما مع الترادف، أو التداخل قولو:
ً        ً                               د، جاء زيد  راكب ا مبتسم ا، راكب ا: حاؿ من زيد، ىذا ما ُب إشكاؿ، ٫بو ىذا ا٤بثاؿ، إذا تعددت ا٢باؿ لواح       ً      ٌ          

ً                                                                      متفق عليو، ومبتسم ا: حاؿ، حاؿ من ماذا؟ ىنا خبلؼ، فبعضهم قاؿ: حاؿ ثانية لزيد، كما أف ا٣برب                  
يتعدد، وكذلك النعت. وىذا قو٥بم: على الَبادؼ. أي أهنا أحواؿ مَبادفة متعددة، وقوؿ آخر للنحويْب: 

ً                                    التعدد مع ا٣برب ومع النعت ومع ا٢باؿ. فيجعلوف مبتسم ا حاؿ، لكن ليس من زيد، وإ٭با من ضمّب ٲبنعوف                                                
ٌ      ً          ً                                           زيد الذي ُب راكب ا، تقوؿ: جاء زيد  راكب ا ىو. راكب ا: اسم فاعل، واسم الفاعل وصف، أي اسم مشتق،                 ً               

    ً          ً  راكب ا، أي راكب ا واالسم ا٤بشتق مشقوؽ من فعلو، أي يعمل عمل فعلو، فكما أف يركب، أي يركب ىو، ف
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ً                                        ىو، فقولنا: جاء زيد  راكب ا. أي جاء زيد  راكب ا ىو، فمبتسم ا: حاؿ من ىو، وىذا معُب قوؿ الشيخ خالد:             ً      ٌ             ً      ٌ                   
 أو التداخل. وىذه حاؿ متداخلة.

ولو مل يذكر ىذا ا٣ببلؼ لكاف أفضل؛ ألنو خبلؼ ليس بالقوي؛ ألف ا١بمهور على أف الوصف 
ً                                        لنعت يتعدد، وا٢باؿ تتعدد أيض ا، فلهذا يقاؿ ُب اإلعراب على قوؿ ا١بمهور: قد يتعدد، أي ا٣برب يتعدد، وا                           

ً              راكب ا: حاؿ أوؿ، ومبتسم ا: حاؿ ثانية.                  ً     
 *** ا٤بًب ***

َتَبسََّم َضاِحكاً }وقد تأتي الحال مؤكدة لعاملها،  [، ومؤكدة لصاحبها نحو، ٜٔ{ ]النمل: فـَ
[، ومؤكدة لمضمون جملة قبلها نحو زيٌد أبوك ٜٜ{ ]يونس: آلَمَن َمن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميعاً }

 .عطوفًا
 *** الشرح ***

ىذا التقسيم األخّب للحاؿ، يقوؿ: ا٢باؿ قد تأٌب مؤسسة وقد تأٌب مؤكدة. والتأسيس والتأكيد 
ذكرناٮبا أكثر من مرة من قبل، فمعُب التأسيس: أف الكلمة تأٌب ٗبعُب جديد، ال يعرؼ إال بذكرىا، ىذا 
ٌ      التأسيس، كلمة تدؿ على معُب مؤسس، أي ال يعرؼ إال بذكرىا، وىذا األصل ُب الكلمات، جاء ٧بمد ، ما                                                                                  
ً              تعرؼ أين أريد أف أقوؿ: ضاحك ا. حٌب أقوؿ: ضاحك ا. إذف جاء ٧بمد  ضاحك ا، ضاحك ا: حاؿ مؤسسة         ً      ٌ               ً                 ً                          

ً                     تدؿ على معُب جديد ال يعرؼ إال باللفظ، حٌب أقوؿ: ضاحك ا. وإال حاؿ مؤكدة، حا ؿ مؤكدة أي ما تأٌب                                                
ٗبعُب جديد ال يعرؼ إال هبا، وإ٭با تؤكد معُب معروؼ قبلها، معُب معروؼ من قبل، ىي تأٌب تؤكده وتقويو،  

كا  م ن قػ و ٥ب  اكقولو تعاىل: } ْ ِ َ فػ ت ب س م  ض اح   َ   ِّ   ً  ِ   َ   َ ، والفاعل: ىو، يعود إىل   ََ    َ تػ ب س م  [، }ٜٔ{ ]النمل:   َ ََ    ٍ                        {: فعل ماض           
كا  } سليماف عليو السبلـ، و ِ   ً ض اح  جديد، لكن ٥با معُب وىو التأكيد والتقوية، فهذا  {: حاؿ مل تأتو معُبَ  

{، وىو فعل،   ََ    َ تػ ب س م  معُب يطلبو ا٤بتكلم، فهذه حاؿ مؤكدة، وأكدت التبسم، والتبسم فهم من قولو: }
ً                                                              والعبلقة بْب تبسم وضاحك ا، أف تبسم ىو الفعل الذي نصب ا٢باؿ، فا٢باؿ جاءت مؤكدة لعاملها،                      

 مؤكدة للتبسم، والتبسم مفهـو من تبسم، وتبسم ىو العامل.لنصاهبا، 
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 إذف: ا٢باؿ ىنا جاءت مؤكدة لعاملها، أي لناصبها.
 أي للمعُب ا٤بفهـو من صاحبها. :ومؤكدة لصاحبهاقولو: 
، و  :[ٜٜآلَمَن َمن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميعًا{ ]يونس: }نحو،  قولو: ٍ     }آم ن {: فعل ماض            َ  ّ  

                                         ً                        ؿ ٗبعُب الذين، أي آلمن الذين ُب األرض كلهم ٝبيع ا، واالسم ا٤بوصوؿ يدؿ على  َ              }م ن{: اسم موصو 
ْ  ِ ُب  األ ر ض  العمـو إال إذا كاف ىناؾ قرينة، وإعرابو: فاعل، و }  َ ُ  ْ ك ل ه م  } {: جار و٦برور، و ِ   {: ىذا لفظ توكيد ُ  ُّ

:  َِ  ً  ٝب  يعا {ا٤بعُب السابق. و }معنوي، وقلنا من قبل: إف ألفاظ التوكيد ما تأٌب ٗبعُب جديد مؤسس، وإ٭با تؤكد 
ِ                    ، مل يأت  ٗبعُب جديد، فقولو: } َِ  ً  ٝب  يعا {         َ         ً                             حاؿ من، }م ن{، فجميع ا ٗبعُب كلهم، ٦بتمعْب، وقولنا: } َ    ِ م ن ُب        

ْ  ِ األ ر ض    َ َ                      {، يدؿ على أهنم آمنوا كلهم، فجميع ا جاءت حاؿ مؤكدة ٤بن، ومن  ىو الصاحب الذي جاءت                           ً                               
 ا٢باؿ مبينة ٢بالتو وىيئة.

 ىنا جاءت مؤكدة لصاحبها.إذف: فا٢باؿ 
: أي قد تأٌب ا٢باؿ مؤكدة ٤بضموف ٝبلة، ال للعامل فقط، وال ومؤكدة لمضمون جملة قبلها قولو:

تأٌب ا٢باؿ مؤكدة لو، وىذا  -معناىا ا٤بتكامل–لصاحبها فقط، ولكن ٤بضموف ٝبلة، ٝبلة كاملة، مضموهنا 
  ا٢باؿ.أكثر ما يكوف بعد ا١بمل اال٠بية، مبتدأ، خرب، ٍب تأٌب

ٌ       ٫بو زيد  أبوؾ  قولو:     ً       ً                                                         عطوف ا: عطوف ا: ليست توكيد لزيد، وما تؤكد األب، ولكن تؤكد أبوة زيد، ما      
ٌ       تؤكد زيد وال تؤكد األب، فاألب ىو زيد نفسو، وإ٭با تؤكد أبوة زيد، أي تؤكد نسبة األبوة إىل زيد، زيد  أبوؾ                                                                                           

                  ً                ٫بتاج أف نقوؿ: عطوف ا. ألف اآلباء ىذا                ً                                   حالة كونو عطوف ا، واألصل ُب األبوة أف تصحب العطف، فما
ٌ           ً              ً                                 األصل فيهم، ومع ذلك تقوؿ العرب: زيد  أبوؾ عطوف ا. فتقوؿ: عطوف ا. ال لتأكيد معُب جديد، وإ٭با لتؤكد                                   

 ا٤بعُب ا٤بفهـو من مضموف ا١بملة، ىذه من ا٤بعاين الٍب يقصد إليها العرب.
 األمثلة: 

ُ  َ    فػ و ر ب ك  ل ن ح ش ر نػ  ا٤بثاؿ األوؿ: }  ْ  ََ   َ ِّ َ  َ ث ي ا   َ  ر نػ ه م  ح و ؿ  ج ه ن م  ج  ِ  ِ ّ ً ه م  و الش ي اط ْب  ٍب   ل ن ح ض    َ    َ  َ   َ  ْ  َ   ْ  ُ    َ  ِ  ْ  َُ    ُ   َ  ِ  َ     َ   ْ [. ٛٙ{ ]مرًن: ُ 
ث ي ا {} ر نػ ه م  : حاؿ، وصاحب ا٢باؿ: ىم ُب، }ِ  ِ ًّ  ج  ُ  ْ ل ن ح ض     َ  ِ  ْ {، أي ٍب لنحضرهنم ُب ىذه ا٢بالة، ٍب لنحضرهنم  َُ 

 حوؿ جنهم حالة كوهنم جاثْب، وىذا من شدة اإلىانة ٥بم.
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َ  ِ َ   ً و ال ذ ين  ي ب يت وف  ل ر هب  م  س ج دا  و ق ي اما  ا٤بثاؿ الثاين: }   ً    ُ   ْ ِِّ  َ  ِ  َ   ُ ِ َ   َ   ِ {: حاؿ من فاعل، ُ     ً س ج دا  [. }ٗٙ{ ]الفرقاف:  َ   
، ىذا من باب العطف.َ  ِ َ  ً  و ق ي اما {} {، أي من واو ا١بماعة، و َ ِ ُ   َ ي ب يت وف  }            ً                   : ليست حاال 

ب را  ا٤بثاؿ الثالث: } تػ ز  ك أ نػ ه ا ج اف  و ىل  م د  ْ ِ   ً فػ ل م ا ر آى ا تػ ه   ُ    َ      َ    َ    َ  َ  ُّ  َ  ْ  َ    َ ب را {[. }ٓٔنمل: { ]ال َ َ      َ  ْ ِ  ً  م د  : حاؿ مؤكدة؛ ُ 
 {.َ    و ىل  ألنو األصل ُب ا٤بويل أنو ما يرجع القهقراء، وإ٭با يوليك وظهره إليك، وصاحب ا٢باؿ: فاعل، }

َ ُ    ً إ ف  اإل نس اف  خ ل ق  ى ل وعا  ا٤بثاؿ الرابع: }   َ  ِ ُ   َ   َ   ِ : حاؿ من نائب الفاعل ُب، َ ُ   ً  ى ل وعا {[. }ٜٔ{ ]ا٤بعارج: ِ     
        ً   ونو ىلوع ا.{، أي خلق ىو حالة كُ ِ  َ خ ل ق  }

ِ    ً إ ن ا أ ر س ل ن اؾ  ش اى دا  و م ب ش را  و ن ذ يرا  ا٤بثاؿ ا٣بامس: }  َ َ   ً ِّ  َُ  َ   ً  ِ   َ   َ  َ ْ  َ  ْ ِ   ً ش اى دا  [. }ٛ[، ]الفتح: ٘ٗ{ ]األحزاب:  ِ    َ    َ :}
 حاؿ من الكاؼ ُب أرسلناؾ، العائدة إىل ٧بمد عليو الصبلة والسبلـ.

َ  فػ بػ ع ث  الل و  الن ب ي ْب  م ب ش ر ين  ا٤بثاؿ السادس: }  ِ ِّ  َُ   َ ِّ ِ       ُ      َ  َ ِ  ِ  َ و م نذ ر ين    َ َ  {: حاؿ من  َُ  ِّ ِ  َ م ب ش ر ين  [. }ٖٕٔ{ ]البقرة: َ  ُ 
 النبيْب.

ِ ِ َ و ب ش ر ن اه  ب إ س ح ق  ن ب ي ا  م ن  الص ا٢ب  ْب  ا٤بثاؿ السابع: }        َ ِّ   ًّ ِ َ   َ  َ  ْ {: حاؿ مقدرة؛  َ ِ ّ ً ن ب ي ا  [. }ٕٔٔ{ ]الصافات: َ َ    ْ َ ُ   ِِ 
 ألف زمن التكلم.

ه و  أ ى د ى أ م  ا٤بثاؿ الثامن: } ي م ك ب ا  ع ل ى و ج  َ   َ    أ ف م ن ٲب  ش   ْ  َ  ِ ِ  ْ  َ    ََ   ًّ ِ  ُ   ِ ْ َ    َ ت ق يم   ََ  ر اط  م س  ي س و ي ا  ع ل ى ص  ِ   ٍ ن ٲب  ش   َ ْ ُّ   ٍ  َ  ِ    ََ   ًّ ِ  َ    ِ ْ َ { ]ا٤بلك:   
                 ً                               ً            {: حاؿ، ٗبعُب مستوي ا، وعلى ىذا قوؿ الناس: جئنا سوي ا. ىذا خطأ، َ  ِ ّ ً س و ي ا  {: حاؿ، و }ُ  ِ ّ ً م ك ب ا  [. }ٕٕ

ا،                                                 ً                                  ً           ً وإ٭با الصواب أف يقولوا ُب ىذا ا٤بعُب يريدونو: جئنا مع ا. فهي تدؿ على ا٤بصحابة، بينما سوي ا ٗبعُب مستوي  
 أي جئنا مستويْب، وىذا ليس ا٤بعُب الذي يريدوف.

ن وى ن  ا٤بثاؿ التاسع: } ر ات  ف ام ت ح  ِ ُ  ُ    إ ذ ا ج اءك م  ال م ؤ م ن ات  م ه اج   َ ْ  َ   ٍ  َ  ِ   َ  ُ  ُ  َ  ِ ْ  ُ  ْ   ُ  ُ    َ ر ات  [. }ٓٔ{ ]ا٤بمتحنة: ِ  َ   ِ  َ  ٍ م ه اج    َ  ُ :}
ْ ِ  َ  ُ ال م ؤ م ن ات  حاؿ، وصاحب ا٢باؿ: }  ُ  {، أي إذا جاءت ا٤بؤمنات ُب ىذه ا٢بالة، حالة كوهنن مهاجرات. ْ 

ي ة  ؿ العاشر: }ا٤بثا ي ة  م ر ض  ع ي إ ىل  ر ب ك  ر اض  ِ    ً ار ج   ْ     ً َ ِ  َ   ِ ِّ َ  َ  ِ   ِ  ِ  ْ ي ة  [. }ٕٛ{ ]الفجر:   ِ َ  ً ر اض  {: حاؿ، وصاحب ا٢باؿ:  َ 
ع يياء ا٤بخاطبة ُب، } ِ  ار ج   ِ  ْ  {، وا٢باؿ ىنا متعددة ٤بفرد. 

د ين  ا٤بثاؿ ا٢بادي عشر: } ِ   َ و ال  تػ ع ثػ و ا  ُب  األ ر ض  م ف س   ِ  ْ  ُ  ِ  ْ  َ   ِ   ْْ  َ  ْ  َ   َ د ين  ، وغّبىا[. }ٓٙ{ ]البقرة: َ  ِ   َ م ف س   ِ  ْ حاؿ {: ُ 
 مؤكدة، وصاحب ا٢باؿ: فاعل تعثوا، ومعناىا ال تفسدوا.
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ُ   ً و أ ر س ل ن اؾ  ل لن اس  ر س وال  ا٤بثاؿ الثاين عشر: }  َ   ِ     ِ   َ  َ ْ  َ  ْ ً  ر س وال {[. }ٜٚ{ ]النساء:  ََ    ُ : حاؿ مؤكدة، وصاحب َ 
 ا٢باؿ: الكاؼ.

فا  ا٤بثاؿ الثالث عشر: } ِ   ً فػ ر ج ع  م وس ى إ ىل  قػ و م و  غ ض ب اف  أ س   َ  َ  َ  ْ  َ   ِ ِ ْ  َ  َ  ِ   َ   ُ  َ  َ  َ ْ  َ غ ض ب ا[. }ٙٛ{ ]طو:  َ  فا {َ  ِ  ً  ف  أ س  : حاؿ َ  َ 
 متعددة ٤بفرد، وصاحب ا٢باؿ موسى، والعامل الناصب: رجع.

 القسم الثاني:
بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد وعلى آلو 

مع أين وأصحابو أٝبعْب، انتهينا من الكبلـ على ا٢باؿ، لكِب أنبو على مسألة لعلي ما أكدت عليها، 
                                                                        ً     ً         ذكرهتا؛ لكي ال يلتبس ا٢باؿ بالنعت، ا٢باؿ والنعت ال يلتبساف؛ ألهنما ٱبتلفاف اختبلف ا كبّب ا من حيث 

 التعريف والتنكّب، فالنعت ال بد أف يتوافق مع ا٤بنعوت ُب التعريف أو ُب التنكّب.
 مثاؿ: مررت باألطفاؿ الباكْب. 

 : نعت.فاألطفاؿ معرفة، والباكْب معرفة، إذف فالباكْب
 مثاؿ: مررت باألطفاؿ باكْب.

 فاألطفاؿ معرفة، وباكْب نكرة، فباكْب: حاؿ.
 مثاؿ: مررت بأطفاؿ باكْب.

 فأطفاؿ نكرة، وباكْب نكرة، فباكْب: نعت.
إذا اتفقا ُب التعريف أو التنكّب فنعت، وإذا اختلفا فحاؿ، وٱبتلفاف بأف يكوف ا٢باؿ نكرة، وأف 

احب ا٢باؿ يشَبط فيو التعريف، ٯبب أف يكوف معرفة، وا٢باؿ ٯبب أف يكوف صاحب ا٢باؿ معرفة، فص
 تكوف نكرة، بينما النعت يتبع ا٤بنعوت، فهذا ما ٯبب التنبيو إليو ُب موضوع ا٢باؿ.

 ننتقل إىل ا٤بنصوب التايل وىو التمييز.
 *** ا٤بًب ***

نسبة، فاألول في  التاسع: التمييز، وىو اسم نكرة بمعنى من، مبين إلبهام اسم أو إجمال
 أربعة مواضع.
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 *** الشرح ***
 ىذا تعريف التمييز.

أي ٛبيز شيء مبهم، فالشيء الواضح ما ٛبيزه عن غّبه، لكن األمر إذا التبس بغّبه،  قولو: التمييز:
ً                     فأهبم أمره، فيحتاج إىل شيء ٲبيزه عن أشباىو، دائم ا اصطبلحات النحويْب قريبة جد ا من ا٤بعاين اللغوية؛                            ً                                             
ً                                                             ألهنم أىل لغة، فلهذا اصطبلحاهتم قريبة جد ا من ا٤بعاين اللغوية، والتمييز إ٭با يؤتى بو إذا حدث إهباـ قبلو،                                     

 فتأٌب العرب بالتمييز لكي ترفع ىذا اإلهباـ وتزيلو.
 ىذا ا٤بعُب العاـ، وىناؾ ضوابط عامة ٲبكن أف تبْب التمييز عن غّبه.

ا، ما قاؿ: وصف. كما قاؿ ُب ا٢باؿ، ففي ا٢باؿ قاؿ:                         ً أي التمييز ما يكوف إال ا٠ب   قولو: اسم:
                                                                                       ً       وصف. ألنو يريد االسم ا٤بشتق من الفعل، أما ىنا قاؿ: التمييز اسم. واألغلب فيها أنو ال يكوف مشتق ا، قد 
        ً                                                                                  يكوف مشتق ا على قلة، ولكن األغلب أنو جامد، أنو اسم جامد، وىذا ٩با ٲبيز التمييز عن ا٢باؿ، فا٢باؿ 

سم مشتق، اسم فاعل، ومفعوؿ، وصفة مشبهة، واسم تفضيل، والتمييز اسم جامد، أي ليس وصف، أي ا
 مشتق من فعل.

 أي التمييز ال يكوف إال نكرة، مثل ا٢باؿ. قولو: نكرة:
                                     ً        ً                     أي ٲبكن أف ٘بعل قبل التمييز كلمة من لفظ ا أو معن ا، وا٢باؿ ٗبعُب ُب، أي ُب  قولو: بمعنى من:

 عُب من.حاؿ كذا، لكن التمييز ٗب
مثاؿ: جاءين عشروف. جاء: فعل، وعشروف: فاعل، مرفوع، وعبلمة رفعو الواو، وعشروف مبهم؛ 
ألف لو أنواع كثّبة، ليس مثل ٧بمد، فكلمة ٧بمد تدؿ على ذات مسماه، وكذلك كلمة باب تدؿ على ىذه 

ن عشروف، فألفاظ العقود اآللة، وقلم تدؿ على آلة الكتابة، فهذه أ٠باء ٥با معاين ٧بددة، ليست مبهمة، لك
 مبهمة؛ ألف ٥با أنواع، وتبيْب النوع ا٤بطلوب ىو التمييز الذي يرفع ىذا اإلهباـ.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

: ٛبييز، اسم منصوب، واالسم ا٤بنصوب ٗبعُب من؛ ألف ا٤بعُب ىنا  . رجبل                      ً     ً                                                    مثاؿ: جاءين عشروف رجبل 
: اسم منصوب ٗبعُب من، أي أف ا٤بعُب عل ى من، أي عندي عشروف من                           ً                                 جاءين عشروف من الرجاؿ، فرجبل 

 الرجاؿ.
ً    مثاؿ: اشَبيت كيبل  تفاح ا.      ً                

    ً                                                                                    فكيبل  مبهم؛ ألف لو أنواع، قد يكوف من التفاح، من الربتقاؿ، ومن الرز، أشياء كثّبة، ترفع إهبامو 
ً                                                                      ً       بالتمييز، فتفاح ا: ٛبييز؛ ألنو اسم منصوب على معُب من، أي مكن أف تقدر معُب قبلو من إما لفظ ا، كأف                

 كما سيأٌب.           ً                  اشَبيت كيبل  من التفاح. أو معُب تقوؿ:
، و٧بمد : فاعلن ونفس ا: اسم منصوب، فاإلهباـ ُب نسبة  ً                             مثاؿ: طاب ٧بمد  نفس ا. طاب: فعل ماض              ٌ       ٍ                ً     ٌ             
الطيبة إىل ٧بمد، فنسبنا الطيبة إىل ٧بمد من جهة نفسو، فجاء التمييز يرفع ىذا اإلهباـ ويبْب النوع ا٤براد، 

ٌ     ً         ؿ: طاب ٧بمد  خلق ا. أي طاب من جهة ا٣بلق، أو طاب ٧بمد  نسب ا، أي من وىو على تقدير من، فتقو                                   ً    ٌ          
ٌ     ً                  جهة النسب، طاب ٧بمد  أدب ا، أي من جهة األدب.                   

إذف: فهو اسم منصوب معُب من، وىو يرفع اإلهباـ السابق، واإلهباـ إ٭با ٰبصل بسبب أف الكلمة 
 ا٤براد، وىو على معُب من. ٥با أنواع، وما تعرؼ النوع ا٤براد، فجاءت التمييز ليبْب ىذا

ٌ     ً      ً                              مثاؿ: تصبب زيد  عرق ا. عرق ا: ٛبييز، أي تصبب من جهة العرؽ.               
ٌ  مثاؿ: تصبب زيد  علم ا. علم ا: ٛبييز، أي أنو امتؤل من العلم حٌب تصبب منو، وىكذا تصبب زيد                                                            ً       ً     ٌ              

    ً                          خبث ا، وىكذا، فهذا ىو التمييز.
يبْب فيها الشيخ خالد نوعي التمييز، فالتمييز ىذه العبارة : مبين إلبهام اسم أو إجمال نسبةقولو: 

                                                                                        ً   نوعْب؛ ألف اإلهباـ الذي يرفعو إما أف يكوف ُب اسم مفرد، نفس ىذا االسم فيو إهباـ، يأٌب التمييز رافع ا 
ٍ                                                       إلهبامو، أو أف يكوف اإلهباـ ليس ُب اسم  واحد، وإ٭با ُب إٝباؿ نسبة، أي ُب نسبة شيء إىل شيء، فاألوؿ                                   

. اإلهباـ ُب عشروف، عشروف ٥با أنواع، لكن رجبل  ميز النوع ا٤براد.كأف نقوؿ: جاءين            ً                                        ً                  عشروف رجبل 
ً    مثاؿ: طاب زيد  نفس ا.      ٌ              



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فاإلهباـ ىنا ليس ُب زيد وال ُب الطيبة، وإ٭با ُب نسبة الطيبة إىل زيد، فاألوؿ يسمى ٛبييز اسم، أو 
 إٝباؿ، أو ٛبييز ٝبلة.ٛبييز مفرد، أو ٛبييز ذات، والثاين يسمى ٛبييز نسبة، أو ٛبييز 

 إذف: فاألوؿ ٛبييز مفرد، والثاين ٛبييز نسبة.
ً                            ً                   ىذا تعريف التمييز، ىناؾ ضوابط لفظية أيض ا توضح لنا ا٢باؿ، وتضبطو شيئ ا ما، وىناؾ أساليب                                        
ُب العربية يكثر ُب التمييز أو يلتـز فيها التمييز، كل ذلك ٩با يساعد على ضبط الباب، فأنت إذا عرفت ىذه 

ً                                                               ضوابط اللفظية، وعرفت أيض ا األساليب تستخدـ فيو، ىذا األسلوب االسم ا٤بنصوب فيو ٛبييز، أو ىذا ال                        
ً                                   األسلوب األغلب ُب االسم ا٤بنصوب أنو ٛبييز، فهذا أيض ا يساعدؾ على ضبك الباب، فهذه تسمى                                              

لضوابط، ورٗبا                                                                  ً          ضوابط، ٩با يعْب طالب العلم على ضبط العلم، فلهذا النحويوف يذكروف شيئ ا من ىذه ا
يفصلوهنا، ورٗبا يستقصوهنا ٗبا يسمى باألنواع، فلهذا قاؿ الشيخ خالد: التمييز إما ٛبييز اسم أو ٛبييز نسبة أو 

 ٝبلة أو إٝباؿ.
                                               ً       ً  أي ٛبييز ا٤بفرد يكوف ُب أربعة مواضع، فكلما رأيت ا٠ب ا منصوب ا قولو: فاألول في أربعة مواضع: 

 ييز.ُب أحد ىذه ا٤بواضع فاعلم أنو ٛب
                                                                      ً       ً   ا٤بوضع األوؿ: يقوؿ: بعد العدد ا٤بركب. وإف شئت قلت: بعد العدد. إذا وجدت ا٠ب ا منصوب ا، 
اسم نكرة منصوب بعد عدد، فهو ٛبييز، ىو يقوؿ: بعد العدد ا٤بركب. ىو بعد العدد ا٤بركب، وبعد ألفاظ 

وٟبسة وٟبسوف، وتسعة العقود، عشروف، ثبلثوف إىل تسعْب، وبعد األعداد ا٤بتعاطفة، واحد وعشروف، 
                     ً            ً                   وتسعوف، فإذا وجدت ا٠ب ا نكرة منصوب ا بعد عدد فهو ٛبييز.

، اشَبيت أحدى وعشرين سيارة، قرأت ٟبسة وعشرين كتاب ا، جاءين                        ً                                               ً        مثاؿ: جاءين أحد عشر رجبل 
{ ، ل د وى م  ٜب  ان ْب  ج ل د ة           ً   عشروف رجبل  َ  ً ف اج   ْ َ   َ  ِ َ َ   ْ  ُ  ُ  ِ ْ َ ً  ج ل د ة {[. }ٗ{ ]النور:  َ  بعد العدد يكوف : ٛبييز، فاالسم ا٤بنصوب َ ْ 

 ٛبييز.
: مضاؼ إليو، ليس ٛبييز، وإف كاف يعد ُب ا٤بعُب ٛبييز، لكنو ٛبييز  . رجاؿ  ٍ                                                           مثاؿ: جاءين ٟبسة رجاؿ        ٍ                   

 ٦برور، لكن ما نقوؿ: ٛبييز. ُب اإلعراب الصناعي، نقوؿ: مضاؼ إليو، ٦برور، وعبلمة جره الكسرة.
 ز. ىذا موضع ثابت.                       ً       ً                 فلهذا نقوؿ: إذا رأيت ا٠ب ا منصوب ا بعد عدد فهو ٛبيي



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                               ً       ً                             ا٤بوضع الثاين: يقوؿ: ما دؿ على مساحة. إذا رأيت ا٠ب ا منصوب ا بعد ما يدؿ على مساحة، يكوف 
 ٛبييز مفرد.

 ا٤بوضع الثالث: الوزف. اسم منصوب بعد اسم يدؿ على وزف.
 ا٤بوضع الرابع: الكيل. اسم منصوب بعد ما يدؿ على كيل.

                                ً       ً             ٲبكن أف تقوؿ: مقادير، إذا رأيت ا٠ب ا منصوب ا بعد ما يدؿ  فجعل ا٤بساحة والوزف والكيل ثبلثة،
على مقدار، فهذا االسم ا٤بنصوب ٛبييز؛ ألف ا٤بقادير ٥با أنواع، فا٤بقادير توضع ألنواع، فالتمييز يبْب نوع 

أف  ا٤بقدار ا٤براد، وا٤بقادير أنواع، ونقدر الشيء إما ٗبساحتو، أي الطوؿ أو العرض، ىذا يسمى مساحة، وإما
تقدر بالثقل، أي ثقيل أو خفيف، فهذا يسمى وزف، وإما أف تقدره با٢بجم، أي كبّب أو صغّب، فهذا يسمى  

 كيل، وا١بميع يسمى مقادير.
ٌ                             ً        مثاؿ: زكاة الفطر صاع  بر ا. صاع : ىذا ا٤بقدار، مقدار كيل، وبر ا: ٛبييز.      ً    ٌ                     

ً     مثاؿ: ىذا مَب  قماش ا. مَب : مقدار، مقدار مساحة، وقماش ا: ٛب                            ٌ      ً      ٌ  ييز.           
فا٤بساحة مثل: ميل، وبريد، ووزف مثل: طن، وكيل إذا أردنا بو ما يسمى اآلف بالكيلو، وىو يعرب 

 إىل كيل، و٫بو ذلك، والكيل مثل: صاع، ومد، وأردب، و٫بو ذلك.
ً         مثاؿ: اشَبيت شرب ا أرض ا. اشَبيت: فعل وفاعل، وشرب ا: مفعوؿ بو، وأرض ا: ٛبييز.                 ً                         ً     ً               

ٌ     ً      مثاؿ: عندي رطل  زيت ا. عند ٌ              ً        ي: خرب، ورطل : مبتدأ، وزيت ا: ٛبييز.                         
ً         مثاؿ: تصدؽ بأردب  قمح ا. أردب: ىذا ا٤بقدار، وقمح ا: ٛبييز.                          ً     ٍ                 

إذف: ٛبييز ا٤بفرد إما أف يكوف بعد عدد، وإما أف يكوف بعد مقدار، وا٤بقدار إما وزف أو مساحة أو  
ا٤بقدار، فا٤بقدار ىو ا٤بقدر بشيء                                             ً       ً             كيل، ونضيف أو ما يشبو ا٤بقدار، حٌب لو رأيت ا٠ب ا منصوب ا بعد ما يشبو

ً    ثابت، مثل: مَب، فمعروؼ كم ا٤بَب، وىذا معروؼ، وكذلك الطن، واألشياء الٍب تشبو التقدير كذلك أيض ا،                                                                                        
ً                        أي ليست أشياء واضحة جد ا ٧بددة بدايتها وهنايتها.                       

َ   ً م ل ء  األر ض  ذ ى با  مثاؿ: }  َ   ِ  ْ     ُ  ْ َ  ً  ذ ى با {[. }ٜٔ{ ]آؿ عمراف:  ِّ  : ٛبييز منصوب.َ 
 فيها تقدير، لكن ليس تقدير ثابت، يسمونو شبو تقدير.فهذه 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا  يػ ر ه  )مثاؿ: } َ ُ   ف م ن يػ ع م ل  م ثػ ق اؿ  ذ ر ة  خ ّب   َ   ً ْ  َ   ٍ   َ   َ   َ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ    َ َ  ُ ( و م ن يػ ع م ل  م ثػ ق اؿ  ذ ر ة  ش ر ا  يػ ر ه  َٚ   َ   ًّ  َ   ٍ   َ   َ   َ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ    َ َ [. ٛ، ٚ{ ]الزلزلة:   
ا  }  {: ٛبييز.َ  ّ ً ش ر ا  {: ٛبييز، و }َ  ْ ً خ ّب 

ٍ      ً  مثاؿ: قوؿ العرب: ما ُب السماء قدر كف  سحاب ا.      ً        سحاب ا: ٛبييز.                                   
 ىذا ما يتعلق بتمييز االسم، أو ٛبييز ا٤بفرد، أو ٛبييز الذات.

ً         النوع الثاين من أنواع التمييز: قلنا: ٛبييز ا١بملة، أو ٛبييز النسبة أو ٛبييز اإلٝباؿ. قاؿ أيض ا: ٛبييز                                                                                      
 النسبة ُب أربعة مواضع:

                        ً         ل، ٍب نقلناه من كونو فاعبل  إىل كونو ا٤بوضع األوؿ: التمييز ا٤بنقوؿ عن الفاعل. أي أف أصلو فاع
     ً  ٛبييز ا.

تػ ع ل  الر أ س  ش ي با  مثاؿ: } َ  ْ  ً و اش    ُ  ْ      َ  َ  َ  ْ  [. ٗ{ ]مرًن:  َ 
يشبو الشيب ُب الرأس بالنار ُب العشب، فهو تشبيو واضح، وا٤بعُب واهلل أعلم: اشتعل شيب الرأس، 

ل، كأنو انتشر، انتشر الشيب فالذي اشتعل ا٤بشبو بالنار، والذي يشبو النار الشيب، فالشيب ىو الذي اشتع
ُب الرأس، اشتعل شيب الرأس، ىذا األصل ُب اللغة، اشتعل: فعل، وشيب: فاعل، والرأس: مضاؼ إليو، 
                         ً                                                                   فنقلنا الشيب من كونو فاعبل  وأخرناه، يكوف ٛبييز، وبعد أف نقلنا الشيب يكوف بعد الشيب الرأس، صار 

                            ً  فاعل مكانو، اشتعل الراس شيب ا.
ً    نفس ا.               ٌ مثاؿ: طاب زيد      

ٍ                                            فالذي طاب نفس زيد، فاألصل: طابت نفس زيد ، ٍب نأخذ الفاعل ونؤخره فينتصب على التمييز،                                       
ٌ    ً    فنقوؿ: طاب زبد  نفس ا، طاب زبد  خلق ا.            ً     ٌ               

 ىذا النوع األوؿ من ٛبييز النسبة، وىو التمييز ا٤بنقوؿ عن الفاعل.
                   ً       ً  ٍب نقلناه فصار ٛبييز ا منصوب ا.                                                ً     النوع الثاين: التمييز ا٤بنقوؿ عن ا٤بفعوؿ. كاف مفعوال  بو، 

َ   ُُ    ً و ف ج ر ن ا األ ر ض  ع ي ونا  مقاؿ: }  ْ  َ ْ  َ األ ر ض  {: فاعل، و } َ ن ا{: فعل، و }َ    ْ ف ج ر  [. }ٕٔ{ ]القمر: َ َ    ْ َ     َ   :}
: ٛبييز، فتفجّب األرض قد يكوف بالعيوف، وقد يكوف بالرباكْب، وقد يكوف بالزالزؿ،  ُُ   ً  ع ي ونا {} مفعوؿ بو، و

بالتشققات، أشياء كثّبة، واألصل اللغوي واهلل أعلم: فجرنا عيوف األرض، وقد يكوف بالرياح، وقد يكوف 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فجرنا: فعل وفاعل، وعيوف: مفعوؿ بو، واألرض: مضاؼ إليو، نأخذ ا٤بفعوؿ ونؤخره، ستتقدـ األرض، 
                ً        ً                                  فجرنا األرض عيون ا، فعيون ا: ٛبييز منقوؿ أو ٧بوؿ من ا٤بفعوؿ بو.

 اف مبتدأ فأخرناه فانتصب على التمييز.النوع الثالث: ا٤بنقوؿ عن ا٤ببتدأ. ك
ثػ ر  م نك  م اال  مثاؿ: } َ  َ   ً أ ن ا أ ك    ِ  ُ  َ  ْ ثػ ر  } {: مبتدأ، و َ َ أ ن ا[. }ٖٗ{ ]الكهف:  َ َ  َ  ْ  َ  ُ أ ك   {: خرب مرفوع، وَ 

ً  م اال {} {: جار و٦برور، وِ   َ م نك  }                        ً                                          : ٛبييز، وأصل ا١بملة لغوي ا واهلل أعلم: مايل أكثر من مالك، مايل: مبتدأ، َ  
                                                            من مايل الياء الضمّب العائد إيل ، والياء ضمّب متصل، عندما أخذنا              َ أخذ ماؿ، بقي  ا٤ببتدأ وأخرناه، ننقلنا 

ماؿ، ما يستقل بنفسو، ال بد أف تقلبو إىل ضمّب متصل، فقلت: أنا أكثر منك. ٍب تأٌب با٤ببتدأ، وتؤخر، 
ثػ ر  م نك  م اال {فينتصب على التمييز، } ً  أ ن ا أ ك    َ  َ   ِ  ُ  َ  ْ  َ  َ َ . 

أ يكثر بعد أفعل التفضيل، فلهذا ٲبكن أف نقوؿ: كل اسم منصوب وىذا التمييز ا٤بنقوؿ من ا٤ببتد
                                             ً                                  ً             ً    بعد أفعل التفضيل ىو ٛبييز. كلما رأيت اسم منصوب ا بعد أفعل التفضيل فهو ٛبييز، وغالب ا سيكوف منقوال  أو 

    ً           ٧بوال  من ا٤ببتدأ.
ً                                     مثاؿ: ٧بمد  أحسن من زيد  وجه ا. وجه ا: ٛبييز، أي وجو ٧بمد أحسن من وجو زيد.       ً     ٍ             ٌ          

، وأعز ناصر ا، إىل آخره. ً              ً           ً           مثاؿ: ٧بمد  أكثر من زيد  إخوة، وأحسن أساس ا، وأكثر رجاال                   ٍ             ٌ          
 كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل فهو ٛبييز، ىذا الضابط.

 النوع الرابع: غّب ا٤بنقوؿ عن شيء. 
، زيد  أكثر الناس علم ا، وأشرفهم نسب   ، زيد  أكثر الناس ماال  ً               ً مثاؿ: زيد  أكـر الناس رجبل                 ٌ     ً                ٌ     ً                ٌ  ا، إىل آخره.        

ً                                          فهذا ليس منقوؿ عن شيء، وىذا ا٤بوضع أيض ا داخل فيما قلناه قبل قليل، من أف كل اسم                                      
 منصوب بعد أفعل التفضيل فهو ٛبييز.

ً              ضابط يفيد ُب التمييز: أف كل اسم منصوب بعدما يدؿ على تعجب فهو ٛبييز أيض ا، أنت تعجبت                                                                     
       ً                                    جبك مثبل  لونو أو حجمو أو أشياء ٨بتلفة، فلهذا من ىذا الشيء، لكن تعجبت منو من أي جهة؟ قد يع

                 ً                          ً                                     يأٌب التمييز مبين ا ١بهة التعجب، فإذا رأيت ا٠ب ا منصوب بعد ما يدؿ على تعجب فهو ٛبييز.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا: ٛبييز، مع أنو 
 
: ٛبييز، وىذا جامد، وعا٤ب ا. رجبل 

 
، هلل دره عا٤ب                 مثاؿ: هلل دره فارس ا، هلل دره رجبل 

ً
                       ً      

ً
           ً             ً                

 دؿ على تعجب.مشتق؛ ألنو وقع بعد ما ي
                        ً       ً        مثاؿ: هلل در الرافعي كاتب ا. كاتب ا: ٛبييز.

                         ً       ً       مثاؿ: يعجبِب الرافعي كاتب ا. كاتب ا: حاؿ.
 مثاؿ: يعجبِب الرافعي الكاتب. الكاتب: نعت.

 حٌب ا٤بعاين الدقيقة ٚبتلف من النعت إىل ا٢باؿ إىل التمييز. 
 ىذا ما يتعلق بالتمييز.

 األمثلة:
ً                                            عندي مد البصر أرض ا. أرض ا: ٛبييز مفرد، فا٤بفرد إما بعد عدد، وإما بعد ا٤بثاؿ األوؿ: قاؿ تاجر:        ً                 

 مقدار، وىذا بعد مقدار، وىو ىنا شبو مقدار.
َ  ً و ال ب اق ي ات  الص ا٢ب  ات  خ يػ ر  ع ند  ر ب ك  ثػ و ابا  و خ يػ ر  أ م بل  ا٤بثاؿ الثاين: }  َ  ٌ  ْ  َ  َ  ً   َ  َ   َ ِّ َ   َ  ِ   ٌ  ْ  َ   ُ  َ ِ        ُ {، و  َ  َ   ً ثػ و ابا  [. }ٙٗ{ ]الكهف:  َ  ْ َ  ِ َ 

ً  أ م بل {}  َ ة، وٮبا نسبة عن مبتدأ، وقلنا: إف النسبة عن ا٤ببتدأ تكوف بعد أفعل التفضيل. وىي ىنا : ٛبييزاف لنسبَ 
خّب، فخّب وشر أفعل تفضيل، فهما حذفا منهما ا٥بمز لتخفيفهما، فاألصل أخّب وأشر، لكن العرب 

 حذفت ا٥بمزة من خّب وشر.
، والباء: حرؼ جر ٍ                 ا٤بثاؿ الثالث: كفى با٤بوت واعظ ا. كفى: فعل ماض  زائد، والباء تزاد ٤بن ُب                              ً              

 ،                                               ً                        ً           ً  فاعل كفى، كفى ا٤بوت، فا٤بوت يكفي، يكفي ا٤بوت واعظ ا، وا٤بوت: فاعل، ٦برور لفظ ا، مرفوع ٧ببل 
      ً                                                     وواعظ ا: ٛبييز؛ ألنو بْب النسبة اجملهولة، نسبة الكفاية إىل ا٤بوت. 

                              ً      ً                             ا٤بثاؿ الرابع: زرعت ا٢بديقة شجر ا. شجر ا: ٛبييز نسبة، منقوؿ من مفعوؿ.
                           ً     ً                                        ا٤بثاؿ ا٣بامس: ملئت اإلناء ماء . ماء : ٛبييز نسبة، أي ملئت اإلناء من جهة ا٤باء.

ي  أ ش  ا٤بثاؿ السادس: }
ئ ة  الل ي ل  ى  َ  َ  َ إ ف  ن اش   ِ   ِ  ْ      َ َ ِ ءا  و أ قػ و ـ  ق يبل  ِ     َ  َ ُ   ِ  ً د  و ط   ْ َ َ   ً  ْ  َ ءا  [. }ٙ{ ]ا٤بزمل:  ُّ  ْ   ً و ط  {: ٛبييز من َ 

ً  ق يبل {أشد، و } ، وكبلٮبا ٛبييز نسبة. ِ   : ٛبييز من أقـو



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بػ غ ة  سابع: }ا٤بثاؿ ال بػ غ ة  الل و  و م ن  أ ح س ن  م ن  الل و  ص  َ  ً ص   ْ  ِ   ِ      َ  ِ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ   ِ      َ َ بػ غ ة {[. }ٖٛٔ{ ]البقرة: ِ  ْ  َ ً  ص  : ٛبييز نسبة، ِ  ْ 
 جاء بعد أفعل التفضيل، وىو ىنا منقوؿ عن مبتدأ.

َ  َ  ِّ   َ ْ  ً ف ك ل ي و اش ر يب  و قػ ر ي ع ي نا  ا٤بثاؿ الثامن: }  ِ  َ  ْ  َ    ِ ُ  : ٛبييز نسبة، منقوؿ عن فاعل. َ ْ ً  ع ي نا {[. }ٕٙ{ ]مرًن: َ 
ِ   ً و ك ف ى ب الل و  و ل ي ا  و ك ف ى ب الل و  ن ص ّبا  ؿ التاسع: }ا٤بثا  َ  ِ    ِ    َ  َ َ   ًّ ِ َ   ِ    ِ    َ ِ  ً  ن ص ّبا {{، و } َ ِ ّ ً و ل ي ا  [. }٘ٗ{ ]النساء: َ َ  : ٛبييزا َ 

 نسبة، منقوؿ عن فاعل.
يء  هب  م  و ض اؽ  هب  م  ذ ر عا  ا٤بثاؿ العاشر: } ْ   ً و ل م ا ج اءت  ر س ل ن ا ل وطا  س   َ   ْ ِ ِ   َ   َ  َ   ْ ِ ِ   َ  ِ   ً   ُ  َ ُ  ُ  ُ   ْ    َ ْ  ً  ذ ر عا {[. }ٚٚ{ ]ىود:  ََ      : ٛبييز َ 

 قوؿ عن فاعل.نسبة، من
 ا٤بثاؿ ا٢بادي عشر: قاؿ طرفة: 

 وظلم ذوي القربة أشد مضاضة
 

 على ا٤برء من وقع ا٢بساـ ا٤بهند 
 

 مضاضة: ٛبييز بعد أفعل.
 ا٤بثاؿ الثاين عشر: وقاؿ شوقي ُب صفة العلماء: 

 كانوا أجل من ا٤بلوؾ جبللة
 

           ً            ً وأعز سلطان ا وأفخم مظهر ا 
 

      ً                      ً                                    وسلطان ا: ٛبييز بعد أعز، ومظهر ا: ٛبييز، بعد أفخم، وكل ذلك منقوؿ عن جبللة: ٛبييز، بعد أجل، 
 مبتدأ، وإف شئت قلت: عما أصلو ا٤ببتدأ. أي جبللتهم أجل من ا٤بلوؾ، وسلطاهنم أعز، ومظهرىم أفخم.

 واهلل أعلم.
  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٚٔاجمللس: 
ا ٧بمد، وعلى آلو م، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينبسم اهلل الرٞبن الرحي

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،.

السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، حياكم اهلل وبياكم، و٫بن ُب الدرس السابع عشر ُب دروس شرح ف
، يعقد ُب ىذه الليلة ا٤بباركة، ليلة الثبلثاء ا٢بادي والعشرين -رٞبو اهلل تعاىل-األزىرية للشيخ خالد األزىري 

ٍ                        سنة ٜباف  وعشرين وأربعمائة وألف. من شهر ربيع اآلخر        
إف شاء -كنا تكلمنا ُب الدرس ا٤باضي على ا٠بْب منصوبْب، وٮبا ا٢باؿ والتمييز، وسنحاوؿ الليلة 

من األ٠باء ا٤بنصوبة ا٤بستثُب، واسم ال النافية للجنس،                             َ هي من األ٠باء ا٤بنصوبة، إذ بقي  أف ننت -اهلل تعاىل
وخرب ما ا٢بجازية، والتابع للمنصوب، فنستعْب باهلل ونتوكل عليو، ونبدأ وا٤بنادى، وخرب كاد وأخواهتا، 
 با٤بنصوب العاشر وىو ا٤بستثُب.

                                                    ً                         وا٤بستثُب عده من األ٠باء ا٤بنصوبة؛ ألف ا٤بستثُب ال يكوف إال ا٠ب ا، وحكمو ُب الغالب النصب،  
فضل، وسنعرؼ أف أغلب ا٤بستثُب فلهذا قاؿ: فا٤بستثُب ُب بعض أحوالو. ولو قاؿ: ُب أكثر أحوالو. لكاف أ

ٯبوز نصبو، بل ٲبكن أف نقوؿ: إف الطالب الذي مل يتقن أحكاـ ا٤بستثُب فعليو أف يضع عليو نصب، فإف  
               ً                                                                       كبلمو سيكوف غالب ا على الصواب. سنعرؼ تفصيبلت ذلك وأف النصب جائز ُب أغلبها، إما أف يكوف ىو 

 .الراجح، أو الواجب،  أو الضعيف، لكن زائد فيها
 *** ا٤بًب ***

العاشر: المستثنى في بعض أحوالو، وأدوات االستثناء ثمانية: إال، وغيٌر، وسوى بلغاتها، 
 وليس، وال يكون، وخال، وعدا وحاشا.

 *** الشرح ***
 بدأ الكبلـ على ا٤بستثُب ببياف أدواتو.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أفعاؿ االستثناء. وإ٭با مل يقل: أ٠باء االستثناء أو حروؼ االستثناء أو  قولو: أدوات االستثناء:
قصد التعبّب باألداة؛ ألهنا تعم ذلك كلو، فأدوات االستثناء بعضها حروؼ، وبعضها أ٠باء، وبعضها أفعاؿ، 

 ذكر ىنا ٜبانية.
 حرؼ. قولو: إال:

 ا٠باف. قولو: وغير، وسوى:
 فعبلف. قولو: وليس، وال يكون:
    ً    ً                            وفعبل  حين ا آخر، وسيأٌب الكبلـ على ذلك،                     ً     ً ىذه الثبلثة تكوف حرف ا حين ا قولو: خال وعدا وحاشا:

؟.              ً                 ً  مٌب تكوف حروف ا، ومٌب تكوف أفعاال 
 فأف سوى إذا وقعت ُب االستثناء فيها أربعة لغات: قولو: سوى بلغاتها:و 

وى، بكسر السْب وقصر األلف. ِ                         األوىل: س         
ُ                        الثاين: س وى، بضم السْب وقصر األلف.         

َ                     الثالث: س واء، بفتح السْب وا٤بد.          
واء، بكسر السْب وا٤بد.الرا ِ                     بع: س       

ٍ                    وكلها ٗبعُب  واحد، وأشهرىا سوى.          
أحكاـ ا٤بستثُب، قبل أف نقرأ كبلمو أحب أف نلخص ىذه  -رٞبو اهلل تعاىل-اآلف سيذكر ا٤بصنف 

األحكاـ، فإذا ٣بصتها وأتقنتموىا بإذف اهلل نقرأ كبلمو وننزلو على ما شرحناه من قبل، فنقوؿ: االستثناء لو 
 نواع:ثبلثة أ

األوؿ: التاـ ا٤بوجب. فالتاـ: أي أركاف االستثناء فيو تامة، وأركاف االستثناء: ا٤بستثُب منو، وأداة 
 االستثناء، وا٤بستثُب.

ً                                                        مثاؿ: جاء الطبلب  إال ٧بمد ا. ا٤بستثُب: ٧بمد، وأداة االستثناء: إال، وا٤بستثُب منو: الطبلب.        ُ                
 ىذا استثناء تاـ األركاف.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 يسبق ٗبا يدؿ على نفي، مثل: ما النافية، أو ال النافية، أو شبو نفي، وىو النهي.وا٤بوجب: أي مل 
 مثاؿ: ال تفعل.

 واالستفهاـ.
، وال هني ، وال استفهاـ، ىذا النوع األوؿ. ِ                              إذف: فا٤بوجب ىو الذي مل يسبق بنفي         ٍ                                

ً    مثاؿ: جاء الطبلب إال ٧بمد ا.                        
ً   مثاؿ: أكرمت زمبلئي إال خالد ا.                          

ِ            السيارات  إال سيارتك.مثاؿ: بعت          
َ                مثاؿ: قرأت الكتب  إال كتاب النحو.                 

 فكل ىذه األمثلة ىي استثناء تاـ األركاف، وموجب، أي مل تسبق بنهي وال نفي وال استفهاـ.
 س: ما حكم ا٤بستثُب ُب ىذا النوع؟.

ف؛                                                                         ً    جػ: ا٤بستثُب ُب ىذا النوع واجب النصب ببل خبلؼ عند كل العرب، فهو واجب النصب أي ا كا
ألنو سيأٌب ُب أقساـ أخرى أننا سنفصل، ُب ىذا االستثناء ما ُب تفصيل، االستثناء التاـ ا٤بوجب ٯبب فيو 

              ً      نصب ا٤بستثُب أي ا كاف.
                          ً                مثاؿ: جاء ا٤بسافروف إال بكر ا. ىذا تاـ موجب.

نو                           ً                                                     مثاؿ: جاء ا٤بسافروف إال سيارة . استثناء منقطع؛ ألف ا٤بستثُب سيارة ليس من جنس ا٤بستثُب م
ا٤بسافروف، لكن ُب االستثناءات السابقة استثناء متصل؛ ألف ا٤بستثُب من جنس ا٤بستثُب منو، أي ا٤بستثُب 

                          ً      ُب ىذا النوع واجب النصب أي ا كاف.
 الثاين: التاـ غّب ا٤بوجب. التاـ: أي تاـ األركاف، وغّب ا٤بوجب: أي مسبوؽ بنفي.

٤بستثُب وأداة االستثناء، وا٤بستثُب منو، وغّب مثاؿ: ما جاء الطبلب إال ٧بمد. فهو تاـ، فيو ا
 موجب؛ ألنو مسبوؽ بنفي.
 أو مسبوؽ بنهي.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ                                                          مثاؿ: ال تذىبوا إال زيد ، ال يذىب الطبلب إال زيد. فأركانو تامة، وغّب موجب؛ ألنو مسبوؽ                      
 بنهي.

 أو مسبوؽ باستفهاـ.
موجب؛ ألنو مسبوؽ باستفهاـ، مثاؿ: ىل ٪بح الطبلب إال زيد؟. فهذا تاـ؛ ألف أركانو تامة، وغّب 

وبعضهم يتوسع ويقوؿ: تاـ منفي. ألف أكثر األمثلة على ىذا النوع مسبوقة بالنفي، لكن النفي والنهي 
 واالستفهاـ كلها حكمها واحد ُب ىذا الباب.
 س: ما حكم ا٤بستثُب ُب ىذا النوع؟.
 جػ: ٯبوز لك ُب ا٤بستثُب ىنا وجهاف:

                                         ً       ً     ً               و من التوابع، يتبع ا٤بستثُب منو ُب إعرابو رفع ا ونصب ا وجر ا، على أنو بدؿ الوجو األوؿ: االتباع. ٘بعل
 عند البصريْب، وعطف بياف عند الكوفيْب.

: فاعل مرفوع، وإال:  ، والطبلب  ُ                    مثاؿ: ما جاء الطبلب  إال ٧بمد . ما: حرؼ نفي، وجاء: فعل ماض          ٍ                             ٌ        ُ                  
ِ                   أداة استثناء، و٧بمد : بدؿ من الطبلب  مرفوع عند البصريْب               ٌ ، وعطف بياف على الطبلب مرفوع عند                  

 الكوفيْب، أي أنو تابع، وا١بمهور على قوؿ البصريوف أنو بدؿ.
 مثاؿ: ما قرأت الكتب إال كتاب النحو.

، والتاء: فاعل، وزمبلئي:  ٍ                         مثاؿ: ما أكرمت زمبلئي إال خالد ا. ما: حرؼ نفي، وأكرمت: فعل ماض                                 ً                            
ً                 مضاؼ إليو، وإال: أداة استثناء، وخالد ا: بدؿ من زمبلئي مفعوؿ بو، منصوب، وىو مضاؼ، وياء ا٤بتكلم:                                    

 منصوب.
ٍ              مثاؿ: ما مررت بأحد  إال فهد . فهد : بدؿ من أحد.      ٍ        ٍ                   

 ىذا الوجو األوؿ ا١بائز، وىو الراجح وا٤بقدـ واألكثر ُب االستعماؿ.
 الوجو الثاين: النصب على االستثناء. أف تنصب ما بعد إال على االستثناء.

ً    مثاؿ: ما جاء الطبلب  إال ٧بمد ا.         ُ                   
ً  مثاؿ: ما أكرمت زمبلئي إال خالد .                             



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ   مثاؿ: ما مررت بأحد  إال فهد .         ٍ                   
                                      ً                          فا٤بستثُب: منصوب على االستثناء، أو مستثُب  منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة.

 فهذا الوجو جائز على غّب ضعف، لكن الوجو األوؿ أقوى؛ ألنو أكثر ُب االستعماؿ.
ص باالستثناء ا٤بتصل، وكما قلنا: ٯبوز فيها وجهاف: راجح وجائز. واالستثناء ا٤بنقطع وىذا النوع خا

 إذا كاف ا٤بستثُب من غّب جنس ا٤بستثُب منو.
: فاعل، وإال: أداة  ، والقـو ٍ                           مثاؿ: ما جاء القـو إال ٞبار ا. ما: حرؼ نفي، وجاء: فعل ماض                              ً                         

، فيسموف االستثناء ىنا استثناء  منقطع ا.             ً                                استثناء، وٞبار ا: مستثُب، ولكن ا٢بمار ليس من جنس                                    ً      ً   القـو
 مثاؿ: ما جاء ا٤بسافروف إال سيارة. 

س: ما حكم ا٤بستثُب ُب االستثناء ا٤بنقطع؟ ىل ىو كا٤بستثُب متصل ٯبوز فيو وجهاف، أـ لو حكم 
 آخر؟.

قطع ىنا  جػ: اختلفت العرب ىنا، فا٢بجازيوف يوجبوف النصب ُب ا٤بنقطع، والتميميوف يعاملوف ا٤بن
 كا٤بتصل، أي ٯبيزوف فيو الوجهْب السابقْب.

 مثاؿ: ما جاء القـو إال ٞبار. جاز لك ُب ا٢بمار وجهاف:
                                      ُ        ً  األوؿ: النصب على االستثناء. ما جاء القوـ  إال ٞبار ا.

ٌ  الثاين: االتباع، بدؿ. ما جاء القوـ  إال ٞبار .        ُ                                
       ٌ  ال سيارة .                             ً                    مثاؿ: ما جاء ا٤بسافروف إال سيارة ، ما جاء ا٤بسافروف إ

إال أف النصب ىنا ىو ا٤بقدـ، ىم ٯبوزوف الوجهْب كا٤بتصل، إال أف النصب ىنا ىو ا٤بقدـ، واالتباع 
ِ                                                    ضعيف، ليس جائز ا، بل ضعيف؛ ألنو مل يأت  إال ُب شواىد قليلة و٨بتلف فيها، لكن يقولوف: جائز على                      ً              

، قلنا: إهنم ٯبوزوف ُب ا٤بنقع ىنا  الوجهْب إال أهنم ٯبعلوف  -التميميْبأي -ضعف. لكن أخذنا بالعمـو
                                  ً                                                     النصب ىو ا٤بقدـ، وٯبعلوف االتباع جائز ا على ضعف إال إذا مل يصح أف تسلط ما قبل إال على ا٤بستثُب، 

 أي ا٤بعُب ٲبنع ذلك.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مثاؿ: ما زاد ا٤باؿ إال النقص. فالنقص ليس من جنس ا٤باؿ، إذف فهو منقطع، فحكم ا٤بنقطع ىنا 
، وعند التميميوف ال بد أف تنظر، فهم ٯبوزوف عند ا٢بجازيوف يوجب َ                                          وف النصب، ما زاد ا٤باؿ  إال النقص           ُ                     

على ا٤بستثُب، فبل يصح أف تقوؿ ىنا: زاد  -أي العامل–الوجهْب إال إذا مل يصح أف تسلط ما قبل إال 
جاء القـو  النقص. ٖببلؼ، ما جاء ا٤بسافروف إال سيارة، فلو قلنا: جاءت سيارة. ما ُب إشكاؿ، وكذلك، ما

 إال ٞبار، تقوؿ: جاء ٞبار. فما ُب إشكاؿ، فإذا ما صح ليس لك إال النصب.
                                                                    ً                  فالنوع الثاين من أنواع االستثناء: التاـ غّب ا٤بوجب، فإف كاف ا٤بستثُب متصبل  فيجوز فيو وجهاف: 

 األوؿ: االتباع. وىو الراجح.
 الثاين: النصب على االستثناء. وىو جائز.

                        ً                                                                 وأما إذا كاف ا٤بستثُب منقطع ا فا٢بجازيوف يوجبوف النصب، والتميميوف ٯبوزوف الوجهْب، أي يعاملونو  
 كمعاملة ا٤بتصل إال إذا مل يصح تسليط العامل على ا٤بستثُب فيوجبوف النصب.

وا٢بجازيوف ىنا يوجبوف النصب ىنا على كل حاؿ، وُب النوع األوؿ حكم ا٤بستثُب واجب النصب 
ً    ف متصبل  أو منقطع ا، فلهذا تعلم أف تعلم أف ا٢بجازيوف يوجبوف النصب ُب االستثناء ا٤بنقطع دائم ا؛ سواء كا                                                                      ً        ً      

ألنو ُب التاـ ا٤بوجب واجب النصب على كل حاؿ، وُب التاـ غّب ا٤بوجب، ا٢بجازيوف يوجبوف النصب، 
رًن بلغتهم يوجبوف النصب ُب والتميميوف على ما  قلناه قبل قليل، إذف: فا٢بجازيوف الذين نزؿ القرآف الك

 ا٤بنقطع دائمصا.
وقبل أف نتجاوز ذلك نقوؿ: إذا قيل ُب النحو: ا٢بجازيوف والتميميوف. فا٤براد تقسيم العرب قسمْب 
تفرؽ بينهم جباؿ السروات، أو سلسلة جباؿ ا٢بجاز، فمن عليها وغرهبا ا٢بجازيوف، ومن ُب شرقها 

ىناؾ، ما يريدوف با٢بجازيوف قريش، وبالتميميوف قبيلة ٛبيم، ال، ىم التميميوف على اختبلؼ القبائل ىنا و 
يريدوف با٢بجازيوف كل ما كانوا غرب ا١بباؿ، وبالتميميوف كل من كانوا شرؽ ا١بباؿ، فلهذا يدخل عندىم 
عندما نقوؿ: حجازيوف وٛبيميوف. قبيلة بِب ٛبيم، وأسد، وعبد القيس، وغّبىا من القبائل، كل ىذه شرؽ 

ؿ السروات، فكل ىذه القبائل تدخل ُب التميميْب، أما إذا اختلفت العرب أكثر من ذلك، فمن صنع جبا
 القبيلة، ىذه لغة قبيلة عقيل، ولغة ىوازف، ولغة طيء، وىكذا، فهذه فائدة تستفيدوف منها.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ينقص منها الثالث: غّب التاـ وغّب ا٤بوجب. غّب التاـ: أي أركاف االستثناء غّب تامة، وما يتصور أف 
 إال ا٤بستثُب منو.

مثاؿ: ما جاء إال ٧بمد. ٧بمد: مستثُب، وإال: أداة استثناء، وا٤بستثُب منو: غّب موجود، فهو استثناء 
                                           ً                    ُ  َ                ناقص؛ ألف بعض أركانو نقصت، وبعضهم يسميو مفرغ ا؛ ألف ىذا االستثناء ف رغ  من ا٤بستثُب منو.

ٍ                 وغّب موجب؛ ألنو ال بد حينئذ  أف يسبق بنفي أو  شبهو.                        
 مثاؿ: ما قاـ إال ٧بمد.

ً   مثاؿ: ما رأيت إال ٧بمد ا.                     
 مثاؿ: ما مررت إال ٗبحمد.

فهذا استثناء ناقص أو مفرغ؛ لعدـ وجود ا٤بستثُب منو، وحكم ا٤بستثُب ُب ىذا النوع أنو يسلط عليو 
يقولوف ُب ىذا العامل السابق بإال، أي يعرب ا٤بستثُب ٕبسب العوامل قبل إال، أي نلغي إال، فلهذا 

 االستثناء: إال مفرغة، أو أداة استثناء مفرغ، أو غبل ملغاة. أي كأهنا غّب موجودة.
 مثاؿ: ما جاء إال ٧بمد. 

ٌ       نعرب كما نعرب، جاء ٧بمد، نلغي إال، وإذا ألغيتها ستلغي معها أداة النفي، فجاء ٧بمد ، فعل                                                                              
 وفاعل، ٍب تدخل ما وإال فتقوؿ: ما جاء إال ٧بمد.

 ما رأيت إال ٧بمد.  مثاؿ:
ً                     فنلغي إال، وحرؼ النفي، فتكوف: رأيت ٧بمد ا، رأيت: فعل وفاعل، و٧بمد ا: مفعوؿ بو، فإعراب                          ً                                     

                       ً                           ٧بمد ىنا ما نقوؿ: مستثُب  منصوب. بل نقوؿ: مفعوؿ بو. 
                             ً            ً                                       مثاؿ: ما أتيت إىل الدرس إال طلب ا للعلم. طلب ا: مفعوؿ ألجلو؛ ألهنا تعرب كإعراب أتيت إىل 

 ا للعلم.         ً الدرس طلب  
                    ً       ً                                ً   مثاؿ: ما جئت إال مسرع ا. مسرع ا: حاؿ؛ ألهنا تعرب كإعراب جئت مسرع ا.

 إذف: فالنوع الثالث من االستثناء يعرب فيو ا٤بستثُب ٕبسب ما قبل إال.
 .-رٞبو اهلل تعاىل–ىذه ا٣ببلصة ُب أحكاـ االستثناء قبل أف نقرأ كبلـ شيخنا خالد 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** ا٤بًب ***
 إذا كان ما قبل إال كالًما تاًما موجًبا نحو قام إال زيًدا. فالمستثنى بإال ينصب

 *** الشرح ***
                                 ً     ً       ً                                ىذا وضحناه، إذا كاف ما قبل إال كبلم ا تام ا موجب ا، فالتاـ ا٤بوجب ينصب ا٤بستثُب بإال.

 *** ا٤بًب ***
 يتقدمو والمراد بالكالم التام أن يكون المستثنى منو مذكورًا فيو قبلها، والمراد باإليجاب أن ال

نفي وال شبهو سواء كان استثناء متصاًل أم منقطًعا، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى من جنس 
 المستثنى منو، والمنقطع بخالف.

 *** الشرح ***
 ُب االستثناء التاـ ا٤بوجب حكم ا٤بستثُب واجب النصب.

                         ً      لتاـ ا٤بوجب واجب النصب أي ا كاف.                            ً        ً                    قولو: سواء كاف االستثناء متصبل  أـ منقطع ا: قلنا: ا٤بستثُب ُب ا
 *** ا٤بًب ***

 وإن كان ما قبل إال كالًما تاًما غير موجًبا.
 *** الشرح ***

 ىذا النوع الثاين من أنواع االستثناء، التاـ غّب ا٤بوجب.
 *** ا٤بًب ***

نحو ما قام القوم إال فإن كان االستثناء متصاًل، فجاز فيو اإلثبات وجاز فيو النصب اتفاقًا، 
زيٌد بالرفع، وإال زيًدا بالنصب، وإن كان االستثناء منقطًعا، فأن لم يمكن تسليط العامل وجب النصب 
اتفاقًا، نحو ما زاد ىذا المال إال النقَص، وأن أمكن تطبيق العامل على المستثنى ففيو خالف، 

االتباع نحو ما قام القوم إال حمارًا، ما لم فالحجازيون يوجبون نصب المستثنى والتميميون يجيزون فيو 
 يتقدم المستثنى على المستثنى منو فيهما.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** الشرح ***
 واضح اآلف أنو سيفرؽ بْب االستثناء ا٤بتصل وا٤بنقطع ُب ىذا النوع، التاـ غّب ا٤بوجب.

 أي بْب العرب.  قولو: اتفاقًا:
: فاعل ، وإال: أداة  ما: حرؼ نفي،قولو: ما قام القوم إال زيٌد بالرفع:  ، والقـو ٌ             وقاـ: فعل ماض                ٍ             

ٌ                                          استثناء، وزيد : بدؿ عند البصريْب، وعطف بياف عند الكوفيْب.              
ً                                       زيد ا: مستثُب منصوب، أو منصوب على االستثناء. قولو: وإال زيًدا بالنصب:    

اف، وإف                                                                       ً         وبْب الناظم ىنا حكم االستثناء التاـ غّب ا٤بوجب، قاؿ: إف كاف االستثناء متصبل  ففيو وجه
        ً                                                                                    كاف منقطع ا فا٢بجازيوف يوجبوف النصب، والتميميوف ٯبيزوف الوجهْب ما مل ٲبنع تسلط العامل على ا٤بستثُب. 
                                                                                       ً  إذا ما أمكن أف تسلط العامل على ا٤بستثُب فيجب فيو النصب، وإف كاف الشيخ خالد رتب ا٣ببلؼ ترتيب ا 

 آخر، لكن ا٥بدؼ واحد.
ىذه مسألة أخرى، كاف ينبغي أف ال : مستثنى منو فيهماما لم يتقدم المستثنى على القولو: 

ً               يدخلها ىنا وليؤخرىا إىل ما بعد النوع الثالث من أنواع االستثناء، لكنو قدمها فنقدمها أيض ا ُب الشرح، أي                                                                                     
 يقصد ىنا االستثناء ا٤بتصل واالستثناء ا٤بنقطع، ففي ا٤بنقطع.

ٌ            مثاؿ: ما قاـ القـو إال زيد . ُب االتباع.                          
ً             : ما قاـ القـو إال زيد ا. ُب النصب. مثاؿ                      

 لو قدمنا ا٤بستثُب على ا٤بستثُب منو.
. ا القـو ً         مثاؿ: ما قاـ إال زيد                     

ٍ                ىنا تقدـ ا٤بستثُب على ا٤بستثُب منو، وىذا تقولو العرب، لكن حكم ا٤بستثُب حينئذ  ما ٯبوز فيو إال                                                                       
 وجو واحد وىو النصب.

ٌ  مثاؿ: ما قاـ إال ٞبار ا أحد .     ً                    
ٌ        ً  ما قاـ أحد  إال ٞبار ا.فاألصل:            



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

إذف: فإذا تقدـ ا٤بستثُب على ا٤بستثُب منو يكوف حكمو وجوب النصب، ما ُب خبلؼ ىنا، ىذا 
على رأي الشيخ خالد، وىو رأي ا١بمهور، وبعض النحويْب ٯبيز ُب ا٤بتقدـ ما أجازه ُب ا٤بتأخر، لكن الذي 

 سموعة.عليو ا١بمهور ما ذكره الشيخ؛ ألف عليو أكثر الشواىد ا٤ب
هبذا ينتهي كبلمو على النوع الثاين االستثناء التاـ غّب ا٤بوجب، اآلف يتكلم عن النوع الثالث وىو 

 االستثناء الناقص أو ا٤بفرغ، أي االستثناء غّب التاـ وغّب ا٤بوجب.
 *** ا٤بًب ***

ن ما وإن كان ما قبل إال غير تام وغير موجب، كان ما بعد إال على حسب ما قبلها، فإن كا
قبل إال يحتاج إلى مرفوع رفعنا ما بعد إال، وإن كان ما قبل إال يحتاج إلى منصوب نصبنا ما بعد إال، 

 وإن كان يحتاج إلى مخفوض خفضنا ما بعد إال.
 *** الشرح ***

، مفعوؿ ألجلو،  ، نائب فاعل، أي ا كاف ىذا ا٤بنصوب، مفعوؿ بو، حاال    ً                      ً               ً                               ً              أي ا كاف ىذا ا٤برفوع، فاعبل 
 اؿ: مرفوع، منصوب، ٨بفوض. لكي يعمم، و٫بن قبل قليل مثلنا عدة أمثلة على ذلك.فلهذا ق

هبذا ينتهي كبلمو على أحكاـ ا٤بستثُب بإال، وخبلصتو أف االستثناء بإال ثبلثة أنواع: تاـ موجب، 
إف                         ٌ                       ً                                     وٯبب فيو نصب ا٤بستثُب، وتاـ  غّب موجب، فإف كاف متصبل  فيجوز فيو اإلثبات، وٯبوز فيو النصب، و 

        ً                                                                                     كاف منقطع ا، فا٢بجازيوف يوجبوف نصبو، والتميميوف ٯبيزوف فيو الوجهْب إال إذا مل ٲبكن تسليط العامل على 
ً                                                           ا٤بستثُب فيجب فيو النصب عندىم أيض ا، والنوع الثالث غّب التاـ وغّب ا٤بوجب، وىو ا٤بسمى بالناقص أو                                

 ا٤بفرغ فهذا يعرب فيو ما بعد إال ٕبسب ما قبل إال.
العقلية كانت تقتضي أربعة أقساـ: تاـ موجب، تاـ نغّب موجب، غّب تاـ وغّب موجب،  س: القسم

 غّب تاـ موجب. ٤باذا ال نقسمهم ىكذا؟.
جػ: ال يوجد ُب اللغة غّب تاـ موجب؛ ألنو لو وجد لكنا نقوؿ: قاـ إال زيد. ىذا غّب تاـ، ا٤بستثُب 

 كن ىذا ال يوجد ُب اللغة، و٥بذا ما ذكر.منو غّب موجود، وموجب مل بنفي أو هني أو استفهاـ، ل



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

فعلى ذلك: القسمة العقلية أربعة أقساـ، ولكن ا٤بوجود ُب واقع اللغة ثبلثة أقساـ، ىل ىذه األقساـ  
ً                                   كلها داخلة ُب االستثناء حقيقة؟ فالتاـ ا٤بوجب، ٪بح الطبلب إال زيد ا، استثناء، ما ُب إشكاؿ، والتاـ غّب                                                           

ٌ                                                                    ال ٧بمد ، ىذا استثناء، ما ُب إشكاؿ، والنوع الثالث ا٤بفرغ أو الناقص، ما ٪بح إال ا٤بوجب، ما ٪بح الطبلب إ     
ٌ                           ً                                                           ٧بمد ، ىل ىذا استثناء حقيقة؟ طبع ا ىو مذكور ُب كتب النحو من االستثناء، لكنو ُب حقيقتو وإف شئت    

إال فأنو عند                                            ً                ً                 قلت: ُب ظاىره. ليس باستثناء، وإ٭با يبقى تفصيبل  ٥بذه األقساـ غالب ا ُب كتب النحو، و 
                ً                         ً                                             النحويْب يسمى حصر ا، و عند الببلغيْب يسمى قصر ا، إال ُب ىذا النوع، ما ٪بح إال ٧بمد، ما أكرمت إال 
ٍ                                                               ٧بمد ا، ما سلمت إال على ٧بمد ، تسمى أداة حصر عند النحويْب أنفسهم، وعند الببلغيوف يسموهنا أداة                       ً   

االستثناء؟ ما ُب استثناء، فيمكن أف يعَبض قصر، وليس من االستثناء ُب شيء، ما جاء إال ٧بمد، أين 
ذلك بأف يقاؿ: نعم، ىو ُب ظاىره ليس من االستثناء، ىو حصر أو قصر. فا٢بصر والقصر شيء واحد، إال 
أف النحويْب يقولوف: حصر. والببلغيوف يقولوف: قصر. قد يعَبض ذلك فيقاؿ: ىو ُب حقيقتو استثناء؛ ألف 

ٌ                                                عُب ما ٪بح أحد  إال ٧بمد، ٍب حذؼ ا٤بستثُب منو لعمومو، وىذا العمـو  قولك: ما ٪بح إال ٧بمد. ىو ٗب            
 سيقدر ُب كل ىذا النوع.

ا. أي ما أكرمت أحد ا إال ٧بمد ا. ً   مثاؿ: ما أكرمت إال ٧بمد          ً                   ً                      
ٍ          مثاؿ: ما مررت إال ٗبحمد. أي ما مررت بأحد  إال ٗبحمد.                                       

عمل؛ ألف األحكاـ ما  ٜٔٓٛٗوعلى كل حاؿ ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة، خبلؼ ليس فيو 
ٚبتلف، عند ا١بميع ا٤بستثُب يعرب ٕبسب ما قبل إال، فإف قلنا: ىو استثناء، أو ليس باستثناء. ٠بيناه 

    ً            ً                                                       حصر ا، ٠بيناه حصر ا، ٠بيناه استثناء، فا٤بستثُب ما بعد إال يعرب ٕبسب ما قبل إال.
سبعة،                         َ تهينا من واحدة فقط، بقي  كرنا، انننتقل اآلف إىل بقية أدوات االستثناء، فهي ٜبانية كما ذ 

 ننتقل إليها وىي أسهل من إال، ا٤بستثُب بغّب وسوى.
 *** ا٤بًب ***



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ                                        وأما ا٤بستثُب بغّب  وسوى فهو ٦برور دائم ا، وٰبكم لغّب  وسوى ٗبا حكمنا بو لبلسم الواقع بعد إال،              ً                    ٍ               
من اإلجراء على حسب كوجوب النصب مع التاـ واإلٯباب، ومن جواز الوجهْب مع النفي والتماـ، و 

 العوامل مع النفي وعدـ التماـ.
 *** الشرح ***

ٌ                                     غّب وسوى أوؿ ما تفارقاف فيو إال، أف إال حرؼ، وغّب  وسوى ا٠باف، وىذا الذي يغّب كل األحكاـ                                              
 بينهما.

ً       مثاؿ: ما ٪بح الطبلب إال ٧بمد ا، ما ٪بح الطبلب غّب ٧بمد ، ٪بح الطبلب إال ٧بمد ا، ٪بح                   ٍ                      ً                        
ٍ  مد .الطبلب غّب ٧ب   

ٍ                                    ً        ً           ٪بح الطبلب: فعل وفاعل، وغّب ٧بمد : اآلف ٧بمد ىذا لو عبلقة بالنجاح إثبات ا أو نفي ا، أي تأثر                             
بالنجاح وىو العامل والفعل ىنا، فالنجاح وقع على الطبلب، ووقع على ٧بمد، فالنجاح وقع على الطبلب، 

َ    ، وما بعد الطبلب ىنا، )غّب (، فالطبلب: فاعل مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، ٍب وقع على ما بعد الطبلب                        
 وغّب ىذا اسم، واالسم يتحمل اإلعراب.

ً                                                      مثاؿ: ٪بح الطبلب إال ٧بمد ا. الطبلب: فاعل مرفوع، ٙبمل اإلعراب، وإال: وقع على عليها                      
ً                                                                                   النجاح أيض ا، النجاح لو تأثّب هبا، ىو وقع على إال، لكن إال ما يتحمل اإلعراب؛ ألنو حرؼ، قلنا: ا٢بروؼ           

تعرب، ما يقع عليها إعراب. أي يبقى اإلعراب إال على االسم وا٤بضارع، فإال اآلف أتاىا اإلعراب، ىذه ما 
قالت: ما أقبل اإلعراب؛ ألين حرؼ. فانتقل إىل ما بعد إال، ذىب إىل ا٤بستثُب الذي بعد إال ووقع عليو، 

ب، فوقع اإلعراب على ما فلهذا كل اإلعرابات واقعة على ما بعد إال؛ ألف إال حرؼ ما ٙبملت اإلعرا
 بعدىا، فإذا أتينا إىل غّب وسوى.

مثاؿ: ما ٪بح الطبلب غّب ٧بمد. الطبلب: فاعل، وغّب: متأثرة بالنجاح، ووقع عليها النجاح، 
فتتحمل اإلعراب؛ ألهنا اسم، فكل الذي قلناه قبل قليل ٤با بعد إال ُب ا٤بستثُب نوقعو على غّب، فاإلعراب ُب 

ا بعده، فاألصل ُب اإلعراب أف يقع على إال، على ىذا االستثناء، لكن إال حرؼ، ما تقبل األصل لو، ال ٤ب
                                                                                ً        اإلعراب، فانتقل اإلعراب إىل ما بعدىا، وُب غّب وسوى أتى اإلعراب ووقع عليها، فتنصب أحيان ا، وٯبوز 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٕ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

والذي بعدٮبا، وىو                     ً                                  ً                    فيهما الوجهاف أحيان ا، وتعرب ٕبسب العوامل السابقة أحيان ا، فهي تتحمل اإلعراب،
               ً        الذي كاف مستثُب  بعد إال.

ٍ   مثاؿ: ٪بح الطبلب غّب ٧بمد .                       
الذي بعدٮبا يلـز ا١بر على اإلضافة؛ ألف غّب اسم، و٧بمد اسم، فيضاؼ أحدٮبا إىل اآلخر، 
، والطبلب: فاعل، وغّب : واجب النصب؛ ألف االستثناء تاـ موجب، وىو ا٤بضاؼ،  َ                                                فنجح: فعل ماض                     ٍ             

ٍ        و٧بمد : مضاؼ   إليو.   
، والطبلب: فاعل، وغّب : ٯبوز  ُ       مثاؿ: ما ٪بح الطبلب غّب  ٧بمد . ما: حرؼ نفي، و٪بح: فعل ماض                     ٍ                            ٍ     ُ                    
ٍ   فيو وجهاف: الرفع على البدلية، وىذا الراجح، والوجو الثاين: النصب وىو جائز، وىو مضاؼ، و٧بمد :                                                                                        

 مضاؼ إليو.
ُ     مثاؿ: ما ٪بح غّب  ٧بمد . ما: حرؼ  نفي، و٪بح: فعل، وغّب : فا                              ٍ     ُ ٍ   عل، وىو مضاؼ، و٧بمد :                                

 مضاؼ إليو.
ٍ       وكذلك سوى، فهي نفس اإلعراب نفسو، إال أف اإلعراب على غّب  ظاىر  ، -حركات ظاىرة–                                                  

واإلعراب على سوى يكوف ٕبركات مقدرة للتعذر، لكن السؤاؿ: غّب وسوى إذا أعربتا تابعتْب ٤با قبلهما، ما 
ٍ                            جاء الطبلب غّب  ٧بمد ، على التبعية، فهي إما بدؿ      ُ عند البصريْب، وإما عطف بياف عند الكوفيْب، ما ُب            

إشكاؿ، لكن إذا نصبتا، ما ٪بح الطبلب غّب ٧بمد، كيف نعرهبما؟ فأهنما يأخذاف حكم ما بعد إال، فيكوف 
إعراهبما حاالف، أي جاء الطبلب مغايرين لزيد، وغّب ىنا إذا نصبت تكوف منصوبة على ا٢باؿ، وإذا اتبعت 

 أو عطف بياف، على ا٣ببلؼ بْب البصريْب والكوفيْب.تبعت على البدلية 
 *** ا٤بًب ***

 وال يكون فهو واجب النصب نحو قاموا ليت زيًدا، وال يكون زيًدا. المستثنى بليسوأما 
 *** الشرح ***

ىذا االستثناء بليس وال يكوف، أما ليس وال يكوف أنفسهما فذكرنا من قبل أهنما فعبلف، إذف ال بد 
، وأما يكوف ُب ال يكوف ففعل مضارع، وقد عرفتم من  ٍ                                               أف تعاملهما على أهنما فعبلف، أما ليت ففعبل  ماض     ً                                       



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ربىا، وىي كذلك ىنا، ىي ليس قبل أف ليس ويكوف من األفعاؿ الناقصة الناسخة الرافعة ال٠بها، الناصبة ٣ب
 عليهما معُب االستثناء.                             َ ٍب تعرفوهنا ىناؾ، ولكنهما أضفي  الٍب تعرفوهنا ىناؾ، ويكوف ال

ىي ليس نفسها ُب إعراهبا السابق، ٙبتاج إىل اسم مرفوع وخرب  زيًدا: قام الطالب ليس قولو:
ً                               زيد ا، استثناء؛ ألهنا ُب ا٤بعُب ىي معُب منصوب، إال أنو دخلها مع ذلك معُب االستثناء، فقاـ الطبلب ليس    

ً                                                                           قاـ الطبلب إال زيد ا، فهي ُب ا٤بعُب استثناء؛ ألهنا ٗبعُب إال، لكن ُب اإلعراب نعرهبا اإلعراب الذي تعرفونو                 
، والطبلب: فاعل، وليس: فعل ناقص فيو معُب االستثناء، وا٠بها: نقدره من ا٤بعُب،  ٍ                                                                        من قبل، قاـ: فعل ماض                     

ً                                      بعضهم، نقوؿ: قاـ الطبلب ليس بعضهم زيد ا. وبعضهم أخذه من الطبلب، وبعضهم أخذه بعضهم يقدره ب                                    
ً                          ً               من العامل، من قاـ، فقاؿ التقدير: قاـ الطبلب ليس القائم زيد ا. ا٤بهم أنك ٘بعل ا٠بها مقدر ا من ا٤بعُب، إما                                                          

ً                             بعضهم، وإما اسم فاعل مأخوذ من العامل، وزيد ا: خرب ليت ا٤بنصوب، وىو ا٤بستثُب  ُب ا٤بعُب.                                          
ً                              كأف تقوؿ: قاـ الطبلب ال يكوف زيد ا، أي قاـ الطبلب ال يكوف بعضهم  قولو: وال يكون زيًدا:                              

ً         زيد ا، أو ال يكوف القائم زيد ا، ال: حرؼ نفي، ويكوف: فعل مضارع، مرفوع، وىو فعل ناقص، وزيد ا: خربىا                                                            ً                        ً   
 تقدره باسم فاعل من الفعل السابق. ا٤بنصوب، وأما ا٠بها: فمقدر من ا٤بعُب، إما تقدره ببعضهم، وإما

 ىذا ما يتعلق بليت وال يكوف.
 *** ا٤بًب ***

وأما المستثنى بخال وعدا وحاشا فيجوز نصبو على المفعولية أن قدرتها أفعالها، وجره إن 
ما قدرتها حروفًا، نحو قام القوم خال زيًدا وزيٍد، وعدا زيًدا وزيٍد، وحاشا زيًدا وزيٍد، بنصب زيد وجره، 

 لم تتقدم ما المصدرية على خال وعدا، فأن تقدمت عليهما وجب النصب ما لم يحكم بزيادة ما.
 *** الشرح ***

، وتكوف حروف ا. ٯبوز أف ٘بعلها     َ بقي                                                       ً            ً                االستثناء ٖببل وعدا وحاشا، وقلنا من قبل: إهنا تكوف أفعاال 
، أفعا ٍ                 ال  ماضية، فتحتاج حينئذ  إىل فاعل مرفوع،     ً                                              ً      حروف ا، حروؼ جر، فتجر ما بعدىا، وٯبوز أف ٘بعلها أفعاال                     ً 

 ومفعوؿ بو منصوب، فتنصب ما بعدىا.
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ٍ  مثاؿ: جاء الطبلب خبل زيد ا، جاء الطبلب خبل زيد .                    ً                       
، والطبلب: فاعل، وخبل:  ٍ                      ٯبوز الوجهاف، فإف قلت: جاء الطبلب خبل زيد . جاء: فعل ماض                ٍ                                      

ٍ   حرؼ جر، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على الفتح، وزيد :  اسم ٦برور ٖببل، وعبلمة جره الكسرة، فخبل                                              
ً    حينئذ  حرؼ جر لكن تضمنت معُب االستثناء، وكذا يقاؿ ُب البواقي، وإذا قلنا: جاء الطبلب خبل زيد ا.                                                                                  ٍ     
، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على الفتح ا٤بقدر،  ، والطبلب: فاعل، وخبل: فعل ماض  ٍ                                           جاء: فعل ماض                              ٍ            

ً                         وزيد ا: مفعوؿ بو، منصوب، وعبلم ة نصبو الفتحة، وفاعلو: مقدر من ا٤بعُب كما قلنا ُب ليت وال يكوف، أي    
ً                 نقدر ببعضهم أو باسم فاعل من الفعل السابق، نقوؿ: جاء الطبلب خبل بعضهم زيد ا، أو جاء الطبلب                                                                       

ً                                                                    خبل ا١بائي زيد ا. فالفاعل يقدر ٗبثل ما تقدر بو مع ليس وال يكوف، وا٤بنصوب يكوف ا٤بفعوؿ.             
، إف كانت إذف: فهذه ال                                                           ً          ثبلثة خبل وعدا وحاشا ٯبوز أف تكوف حروؼ جر، وٯبوز أف تكوف أفعاال 

، نصبت ما بعدىا، وىي  دالة على  -حروؼ جر أو أفعاؿ–                                     ً                     حروؼ جر جررت ما بعدىا، وإف كانت أفعاال 
ٍ                                        االستثناء تضمن ا، جرؼ جر يتضمن االستثناء، أو فعل ماض  يتضمن االستثناء، كل ذلك إذا مل تسبق ىذه                                     ً             

 الثبلثة ٗبا ا٤بصدرية.
ً    مثاؿ: جاء الطبلب ما عدا زيد ا.                            

، فإف كانت أفعاال  فيجب أف  ٍ       ً                ً         فإف جاءت ما قبلها، ما عدا، ما خبل، فيجب أف تكوف حينئذ  أفعاال                                                     
 تنصب ما بعدىا على أنو مفعوؿ بو؛ ألف ما ا٤بصدرية ال تدخل إال على األفعاؿ.

أنو قاؿ: ما مل تتقدـ ما ا٤بصدرية على خبل  فإف قلت: عندي ملحوظة على كبلـ الشيخ، وىو
وعدا. وأٮبل حاشا ىنا، ٤باذا ما ذكرىا ىنا؟. قلنا: ألف دخوؿ ما ا٤بصرية على حاشا فيو خبلؼ بْب 
النحويْب، فبعضهم ال يثبتو، يقوؿ: ألنو مل يسمع. وآخروف يثبتونو ويقولوف: إنو ا٤بسموع ويرووف ُب ذلك 

ٍ                                         واىد صحيحة. فحينئذ  يقاؿ: ا٤بثبت مقدـ على الناُب. ألف شواىدىم بعض الشواىد القليلة، وىي ش                  
صحيحة، فلهذا نقوؿ: إف ا٢بكم ينطبق على ا١بميع، خبل وعدا وحاشا، إف مل تسبق ٗبا جاز فيها الوجهاف، 

.                                          ً وإف سبق ٗبا فليس لك فيها إال أف تكوف أفعاال 
ً            مثاؿ: جاء القـو ما عدا زيد ا، وما خبل زيد ا، وما حاشا              ً ً   زيد ا.                              



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                 خبل ُب األخّب ٝبلة، ما مل ٰبكم بزيادة ما، ُب قولنا: جاء القـو ما عدا زيد ا. ما، قاؿ: ىذه                                                                 
ا٤بصدرية. فإف كانت مصدرية، فإف كانت مصدرية فما ا٤بصدرية ال تدخل إال على األفعاؿ، فما بعدىا فعل، 

مصدرية، والزائد وجوده كعدمو، إذف فيجوز قاؿ: ٲبكن أف نقوؿ: إف ما ىذه زائدة. فإف كانت زائدة فليست 
ٍ                                                                                          حينئذ  ُب خبل وعدا وحاشا ا٤بسبوقة ٗبا الزائدة الوجهاف، وىذا قوؿ ضعيف، ما قاؿ بو إال قلة من النحويْب،      
فكاف ينبغي على الشيخ خالد أف ينزه كتابو عنو؛ ألف ٝباىّب النحويْب ال ٯبوزوف ىنا الزيادة، ٝباىّب 

ُب ا٢بكم بالزيادة؛ ألف خبلؼ األصل، إذا مل ٯبدوا أي ٨برج قالوا: زائد. أما إذا                    ً النحويْب يتشددوف جد ا
س أف ٘بعلها زائدة، وجدوا لو ٨برج، وىو الظاىر من الكبلـ، أف ما مصدرية، فكيف تقوؿ: ال، ٯبوز ُب القيا

ٍ    ّ وحينئذ  ٪بو   ما جاء، فكيف ز الوجهْب. لو جاء السماع بنحو ذلك، قلنا: إف العرب جعلتها زائدة. لكن      
٬برج على ىذه الوجو الضعيف؟ ٍب أنو ُب األصل مل يذكر ىذا القوؿ إال قلة من النحويْب، أما ا١بماىّب 

 .-رٞبو اهلل تعاىل–فأنكروه، لعل ىذا رأي الشيخ 
 ىذا ما يتعلق باالستثناء.

 األمثلة:
وب؛ ألف االستثناء تاـ ا٤بثاؿ األوؿ: )كل أمٍب معاَب إال اجملاىرين(. )اجملاىرين(: مستثُب منص

 موجب، فيجب ُب ا٤بستثُب النصب.
 ا٤بثاؿ الثاين: 

 يفزع الناس ُب القيامة إال
 

ٍ      رجبل  قد أتى بقلب  سليم             ً    
 

: مستثُب منصوب؛ ألف االستثناء تاـ موجب، فيجب النصب.     ً                                                رجبل 
ل و  أ ٝب  ع ْب  )ا٤بثاؿ الثالث:  َ   }فػ ن ج يػ ن اه  و أ ى   َِ ْ  َ  ُ َ ْ ُ   ً  ( إ ال  ع ج وز ا ٓٚٔ   ََ    ْ  َ ُ   ََ   َ . [ٔٚٔ، ٓٚٔ]الشعراء:  { ِ  ْ  َ ِ  ِ  َ ُب  ال غ اب ر ين    ِ    

ُ   ً ع ج وز ا}  {: مستثُب منصوب؛ ألف االستثناء تاـ موجب، ٯبب فيو النصب.َ 
 مثاؿ: 

 قد يكوف العمر إال ساعة
 

                   ً وتكوف األرض إال موضع ا 
 

 نوع االستثناء: تاـ موجب، وجب فيو النصب.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٕٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: 
                       ٍ تعلوا جباه ا٣بانعْب لظامل  

 

      ِ ستيقن  إال فؤاد الواثق ا٤ب 
 

نوع االستثناء: تاـ موجب، وا٤بستثُب: فؤاد، وا٤بستثُب منو: جباه، فهو استثناء منقطع، فيكوف 
                                                              ً           ً        ً   حكمو وجوب النصب؛ ألنو تاـ، وا٤بستثُب ُب التاـ ا٤بوجب واجب النصب أي ا كاف، متصبل  أـ منقطع ا.

ُ  ْ }م ا فػ ع ل وه  إ ال  ق ل يل  م نػ ه م  مثاؿ:   ْ  ِ  ٌ اـ غّب موجب، ا٤بستثُب منو: واو ا١بماعة . ىذا ت[ٙٙ]النساء:  { َ    َ  َُ  ُ  ِ     َ ِ 
 {: ا٤بستثُب، وٯبوز فيو الوجهاف، وا٤بقدـ االتباع. َ ِ  ٌ ق ل يل  ُب فعلوه، و }

ٌ                                                                  مثاؿ: ىل تفوؽ أحد  إال عبد اهلل؟. نوع االستثناء: تاـ غّب موجب، فيجوز فيو البدلية والنصب                  
ُ           على االستثناء، فعلى البدلية نقوؿ: إال عبد  اهلل. وىذا  َ                الراجح، وإال عبد  اهلل، ىذا ا١بائز.                                                      

َ              }و م ا يػ ع ق ل ه ا إ ال  ال ع ال م وف { ]العنكبوت: مثاؿ:    ُ  ِ  َ  ْ     ِ   َ  ُ ِ  ْ  َ    َ َ . نوع االستثناء: غّب تاـ ناقص، أو مفرغ، و [ٖٗ 
ُ   َ ال ع ال م وف  }  ِ  َ  {: فاعل، مرفوع، وعبلمة رفعو الواو. ْ 

ِ          مل   يػ ل ب ث وا إ ال  س اع ة  م ن  النػ ه ار { ]يونس: }مثاؿ:    َ        َ  ِ  ً َ   َ نوع االستثناء: ناقص أو مفرغ، و . [٘ٗ َْ   َ ْ َُ    ِ    
َ  ً س اع ة  }  {: ظرؼ زماف، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة.َ  

ل م ْب { ]الذاريات: مثاؿ:  ن ا ف يه ا غ يػ ر  بػ ي ت  م ن  ال م س  َ              }ف م ا و ج د   ِ  ِ ْ  ُ  ْ   َ  ِ  ٍ  َْ    َ  ْ َ    َ  ِ   َ  ْ  َ  َ    َ . نوع االستثناء: غّب تاـ، و [ٖٙ َ 
 {: مفعوؿ بو. َ ْ  َ غ يػ ر  }

االستثناء: عدا، ٯبوز فيها الوجهاف ما مل تسبق مثاؿ: يغفر اهلل لعباده سيئاهتم ما عدا الشرؾ. أداة 
 ٗبا، وىنا سبقت، فنوعها: فعل، فالشرؾ: مفعوؿ بو، منصوب، والفاعل: مقدر.

 مثاؿ: 
ً  رأيت الناس ما حاشا قريش ا                        

 

                     ً فأننا ٫بن أفضلهم فعاال   
 

ً                                                             ا٤بستثُب: قريش ا، نقوؿ: مستثُب ُب ا٤بعُب. لكن ُب اإلعراب الصناعي: مفعوؿ بو، وحاشا : فعل،            
 بدليل أف ما قبلها.

 مثاؿ: 
              ً     ً     ذٕبنا حيهم قتبل  وأسر ا عدا

 

       ِ                        الشمطاء  والطفل الغّب ما قتلناىم 
 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

أداة االستثناء: عدا، وىي ىنا حرؼ جر؛ ألف الشاعر جر ما بعدىا، عدا: حرؼ، والشمطاء: اسم 
َ   ٦برور بعدا، وٯبوز أف ٪بعل عدا فعل، فنقوؿ: عدا الشمطاء  والطفل  الصغّب .        َ  ألهنا مل تسبق بشيء.                                                 َ       

ئ ك ة  ك ل ه م  أ ٝب  ع وف  )}مثاؿ:  َ   ف س ج د  ال م بل    َُ ْ  َ  ْ  ُ ُّ  ُ   ُ َ  ِ َ  َ  ْ   َ  َ  َ {: أداة ِ    إ ال  . }[ٗٚ، ٖٚ]ص:  {  ِ     ِ ْ ِ  َ ( إ ال  إ ب ل يس  َٖٚ 
{: ا٤بستثُب، مستثُب منصوب، وىل ىو متصل أـ منقطع؟ ىذا خبلؼ عند ا٤بفسرين،  ِ ْ ِ  َ إ ب ل يس  } االستثناء، و

ئ ك ة  تاـ متصل، و }أما ُب النحو ٯبب نصبو؛ ألنو استثناء  َ  ُ ال م بل   ِ َ  َ  {: ا٤بستثُب منو.  ْ 
 القسم الثاين:

بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد وعلى آلو 
 وأصحابو أٝبعْب.

 أما بعد،.
نصوب السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، انتهينا من الكبلـ على ا٤بستثُب، وننتقل اآلف إىل ا٤بف

 ا٢بادي عشر وىو اسم ال النافية للجنس.
 *** ا٤بًب ***

مضافًا نحو ال غالم سفر حاضر، أو كان الباب الحادي عشر: اسم ال النافية للجنس، إذا  
شبيًها بالمضاف وىو ما اتصل بو شيء من تمام معناه، مرفوًعا كان، نحو ال قبيحا فعلو حاضر، أو 

 ٌم أو مخفوًضا بخافض متعلق بو، نحو ال مارًا بزيٍد عندنا.منصوبًا، نحو ال طالع الجبل مقي
 *** الشرح ***

ىو يريد أف يقوؿ: ا٢بادي عشر: اسم ال النافية للجنس. مٌب يدخل ُب األ٠باء ا٤بنصوبة؟ يقوؿ: 
ً                       يدخل ُب األ٠باء ا٤بنصوبة إذا كاف مضاف ا أو شبيه ا با٤بضاؼ، إىل آخر كبلمو.         ً                                  

ا إىل ظرؼ متعلق ٗبا قبلو، واإلضافة باب كامل ُب النحو، واإلضافة وىذ قولو: إذا كان مضافًا:
باب كامل ُب النحو، واإلضافة كما تعرفوف ال تقع إال بْب ا٠بْب، ال تقع بْب فعلْب وال حرفْب، وال بْب اسم 

                                               ً  وفعل أو اسم وحرؼ، إ٭با تقع بْب ا٠بْب، أف يكوف مضاف ا.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

نفي، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على السكوف، ال: حرؼ  :قولو: نحو ال غالم سفٍر حاضرٌ 
ٌ   وغبلـ : اسم ال النافية للجنس، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، وىو مضاؼ، وسفر : مضاؼ إليو، وحاضر :                    ٍ                                                                َ   

                                                                                    خرب ال النافية للجنس، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، وواضح أف ال النافية للجنس تعمل عمل إف .
. ال: ٍ           مثاؿ: ال طالب  علم  مذمـو     َ              : َ   حرؼ نفي، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على السكوف، طالب                                                 

: مضاؼ إليو، ٦برور، وعبلمة  ٍ                          اسم ال النافية للجنس، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، وىو مضاؼ، وعلم                                                              
: خرب ال النافية للجنس، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة.  جره الكسرة، ومذمـو

. ٍ       مثاؿ: ال قائل حق  ملـو                
ً                            : أي اسم ال نافية يكوف مضاف ا أو شبيه ا با٤بضاؼ، والشبيو با٤بضاؼ ال المضافقولو: أو شبيًها ب         ً                          

ىو مضاؼ، وال غّب مضاؼ، بل ىو شبيو با٤بضاؼ، وبعض النحويوف يسميو االسم ا٤بطوؿ، فالشبيو 
 با٤بضاؼ ىو ما اتصل بو شيء من ٛباـ معناه، عندؾ اسم   ٍب يتصل بو شيء آخر يتم معناه.

: مفعولو بو،             ً  مثاؿ: ال طالع ا . طالع ا: اسم فاعل من طلع، يعمل مثل فعلو، وجببل  ٌ      ً                                        ً             جببل  حاضر      ً   
     ً           ً               فجببل  من ٛباـ طالع ا؛ ألنو مفعولو.

ٌ                                                                 مثاؿ: ال أكبل  رب ا ٩بدوح . أنت اآلف تنفي ا٤بدح عن آكل الربا، فأنت تنفي ا٤بدح عن آكل الربا ال       ً   ً           
: اسم عن اآلكل فقط، إذف فالربا متعلقة باآلكل، وتعلقت بأف وق                                   ً      ع عملو عليها، ال: نافية للجنس، وآكبل 

فاعل من أكل، وىو اسم ال النافية للجنس، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، وآكل اسم فاعل من الفعل 
أكل، يأكل، فاسم الفاعل يعمل عمل فعلو؛ ألنو اسم مشتق من الفعل، فلهذا يعمل عملو، فآكل يعمل 

، وكذلك آكل، ال آكبل  رب ا، فعبلقة رب ا بآكل أنو مفعولو، مثل يأكل، ويأكل يرفع فاعل وينصب مفع   ً                  ً   ً           ً                   وال 
                    ً      ً  والفاعل مقدر، ال آكبل  ىو رب ا.

؛ ألنو مفعولو.         ً                ً             إذف: رب ا من ٛباـ معُب آكبل 
ً                                   مثاؿ: ال ٩بدوح ا خلقو مذموـ . ال: نافية للجنس، و٩بدوح ا: ا٠بها، منصوب، وخلقو: نائب فاعل،                         ٌ            ً            

ُ    ألف ٩بدوح مثل ٲب دح.              
: مشتق من ٝبل، ٯبمل، وفعلو: فاعل.مثاؿ: ال ٝب    ً          ٌ      ً                               يبل  فعلو مذموـ . ٝبيبل 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٖٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا للشعب مذموم ا. فا٤بذمـو ظامل الشعب، فللشعب: جار و٦برور، لكنو متعلق بالظامل 
 
            ً                                                            مثاؿ: ال ظا٤ب
ً
           

                           ٌ               للشعب، فالشعب طولو؛ ألنو شيء  من ٛباـ معناه.
َ        كل ذلك يسمى الشبيو با٤بضاؼ، ٖببلؼ ما لو قلت: ال رجل  ُب البت   َ              ، ال عامل  يقوؿ هبذا، ال                                                      

. ىذه الكلمات ليست مضافة وال شبيهة  ِ                                   مسجد  ُب حينا، ال كتاب  ُب مكتبٍب، ال سيارة  ُب ا٤بعرض          َ                 َ                َ    
 با٤بضاؼ.

: ال كتاب  ٫بو  ُب ا٤بكتبة. أو قلت: ال سيارة  شحن  ُب ا٤بعرض. ىذا ا٤بضاؼ،  ٍ                      لكن لو قلت مثبل      َ                          ٍ    َ        ً              
ً                                               بيه ا با٤بضاؼ فأنو ينصب ببل النافية للجنس. ينصب، أي                                   ً      يقوؿ الشيخ خالد: إذا كاف االسم مضاف ا أو ش   

 تضع عليو عبلمة النصب الفتحة كما قلنا قبل قليل.
 *** ا٤بًب ***

 فإن كان اسم ال مفرًدا فأنو يبنى على ما ينصب بو لو كان معربًا. 
 *** الشرح ***

           ً                                            قولو: مفرد ا: ا٤بفرد ُب النحو مصطلح يستعمل على ثبلثة أوجو:
 األوؿ: أف يراد بو خبلؼ ا٤بثُب وا١بمع. وىو االستعماؿ األوؿ واألشهر.الوجو 

 مثاؿ: ٧بمد مفرد، و٧بمداف و٧بمدوف ليس ٗبفرد. ألف ٧بمداف مثُب، و٧بمدوف ٝبع.
 الوجو الثاين: أف يراد با٤بفرد خبلؼ ا١بملة. أي خبلؼ ا٤بركب.

ٌ             مثاؿ: قاـ، ٧بمد. كبلٮبا مفرد، لكن قاـ ٧بمد ، ليس ٗبفرد؛   ألنو مركب ٝبلة.                                     
 الوجو الثالث: أف يراد بو خبلؼ ا٤بضاؼ، وشبو ا٤بضاؼ. 

 مثاؿ: ٧بمد، رجل. مفرد.
. ليس مفرد، مضاؼ. ٍ                  مثاؿ: رجل علم               

ً          مثاؿ: ضارب  زيد . ليس مفرد ا، شبيه ا با٤بضاؼ.       ً           ٍ     ٌ           



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٖٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                        مثاؿ: ٧بمداف. مفرد على ىذا الوجو؛ ألنو ليس مضاف ا وال شبيه ا با٤بضاؼ، وكذلك ٧بمدوف،          ً                                             
لموف، وعلماء، ورجاؿ، ومساجد، ىذه كلها على ىذا االصطبلح مفرد؛ ألهنا ليست مضاؼ وال ومس

 شبيهة با٤بضاؼ.
ىذا االستعماؿ الثالث، أف يراد با٤بفرد خبلؼ ا٤بضاؼ والشبيو با٤بضاؼ أكثر ما يستعمل ُب 

 النحو ُب بابْب:
 األوؿ: باب ال النافية للجنس. 

 الثاين: باب ا٤بنادى.
ٍ        ٍ         د الشيخ خالد ىنا بقولو: فإف كاف اسم ال مفرد ا. أي غّب مضاؼ  وال شبيو  با٤بضاؼ.إذف: فّبي             ً                                           

أي ٱبرج من دائرة اإلعراب، ويدخل ُب ا٤ببنيات،  قولو: فأنو يُبنى على ما ينصب بو لو كان معربًا:
ً                                         أما الرسم األوؿ: إذا كاف مضاف ا أو شبيه ا با٤بضاؼ، فهو معرب ومنصوب مباشرة، تعربو   إعراب ا٤بنصوبات.                            ً        

. ال: حرؼ نفي، وطالب: اسم ال النافية للجنس منصوب؛ ألنو  ٍ                                                           مثاؿ: ال طالب علم  مذمـو                
. فهنا نقوؿ: منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة.  معرب، فمعرب نقوؿ: مرفوع، منصوب، ٦برور، ٦بزـو

ً                                ً                      مثاؿ: ال طالب ا زيد ا منصور. ىذا شبيو با٤بضاؼ، وطالب ا: اسم ال النافية للجنس  منصوب.             ً    
                 ً  لكن إذا كاف مفرد ا.

َ                        مثاؿ: ال رجل  ُب الدار ، ال كتاب  ُب ا٤بكتبة. ال: نافية للجنس، ورجل : اسم ال النافية للجنس،                                 َ         ِ         َ           
وحكمو اإلعرايب النصب؛ ألننا قلنا: إف ال النافية للجنس تعمل عمل إف، تنصب ا٠بها وترفع خربىا. إال أف 

ً                        ً          إذا كاف مضاف ا أو شبيه ا با٤بضاؼ، وقد يكوف مبني ا إذا كاف                   ً                   ا٠بها قد يكوف معرب ا فنقوؿ فيو: منصوب.         ً            
     ً                  مفرد ا، فتكوف ُب ٧بل نصب.

إذف: رجل: اسم ال النافية للجنس، ُب ٧بل نصب، مبِب على الفتح؛ ألنو قاؿ: مبِب على ما 
                    ً   ينصب بو لو كاف معرب ا. 

 وكذلك ٧بمداف مفرد، وكذلك كتاباف.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

: نافية للجنس، وكتابْب: اسم ال النافية للجنس، ُب ٧بل نصب، مثاؿ: ال كتابْب ُب مكتبة زيد. ال
                 ُ                  مبِب على الياء، ي بُب على ما ينصب بو.

ٍ                                                                         مثاؿ: ال بنْب لزيد . ال: نافية للجنس، وبنْب: ا٠بها، وىو مفرد، فيكوف مبِب، فنقوؿ: اسم ال النافية                 
 للجنس، ُب ٧بل نصب، مبِب على الياء.

القاعة. ال: نافية للجنس، و٦بتهدين: اسم، مفرد، مبِب على الياء، ُب مثاؿ: ال ٦بتهدين ُب ىذه 
 ٧بل نصب.

                                                          ُ                       ً  ا٣ببلصة: اسم ال النافية للجنس لو ثبلثة أحواؿ: يعرب ُب حالتْب، وي بُب ُب حالة، فأف كاف مضاف ا 
ً                                ً                                             أو شبيه ا با٤بضاؼ فهو معرب، وإف كاف معرب ا فهو مبِب، وال النافية للجنس تعمل عمل إف ، حكم ا٠بها        

 النصب، وحكم خربىا الرفع.
                                                                           ً           فإف قاؿ قائل منكم: ال زالنا نذكر من اآلجرومية أنو جعل اسم النافية للجنس منصوب ا، ومل يفرؽ 

، -       ً أي معرب ا–                                                                   ً          ىذا التفريق الذي ذكره الشيخ خالد، وشرحنا عليو من أف ا٠بها يكوف منصوب ا ُب حالتْب 
                      ً                      ا ُب كل األحواؿ، أي معرب ا ُب كل األحواؿ، فا٤بضاؼ                   ً                    ً وحكمو النصب، ومبني ا ُب حالة، جعلو منصوب  

والشبيو با٤بضاؼ فمعرب كما قاؿ ىنا، وإف كاف مفرد مثل: ال رجل ُب الدار، أو ال رجلْب ُب الدار، أو ال 
ٍ                                   غافلْب ُب القاعة، فاآلجرومي جعلو أيض ا منصوب ا. وشرحنا عليها حينئذ  وقلنا: إف ا٠بها منصوب، وأعربناىا                       ً        ً                                 

  ً                                                              ً               صب ا. وىذا قوؿ للنحويْب، ٯبعلوف اسم ال النافية للجنس حٌب ولو كاف مفرد ا ُب ٫بو ال رجل ُب كلها ن
ٍ                                                  الدار، أو ال كتاب ُب ا٤بكتبة ، أو ال رجلْب عند زيد ، أو ال غافلْب ُب القاعة، ٯبعلوف كل ذلك مثل إف ، إف                      ِ                        

ً   تنصب ا٠بها وترفع وخربىا، فا٠بها معرب دائم ا.                                       
َ   مثاؿ: ال طالب  ع ، ال ضارب زيد . منصوب كإعرابنا السابق.            ٌ                         لم              ٍ   

مثاؿ: ال نائمْب ُب القاعة. نائمْب: اسم ال النافية للجنس، منصوب، وعبلمة نصبو الياء عند 
 ىؤالء.

 مثاؿ: ال كتابْب ُب القاعة. كتابْب: اسم ال النافية للجنس، منصوب، وعبلمة نصبو الياء.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ      ما ُب إشكاؿ ىنا، إال ُب، ال رجل  ُب ال ، ال سيارة . ىنا                            َ         َ       دار، فإذا قلت: ال رجل ، ال كتاب          َ                    
ِ   اإلشكاؿ الذي جعل الفريق األوؿ يزعم أف اسم ال النافية للجنس ىنا مبِب، العرب تقوؿ: ال رجل  ُب الدار .          َ                                                                                  
 . ، وجل  ٍ   رجل : اسم ال النافية حكمو النصب، وعبلمة النصب الفتحة، ورجل مصروؼ، تقوؿ: رجل ، وجبل      ً      ٌ                                                                      َ   

ع من الصرؼ؟ ىذا الذي سبب خبلؼ بْب النحويْب، فبعضهم قاؿ: إ٭با فعلوا ذلك ألنو إذف ىنا ٤باذا من
    ً                                                   ً                                          مبني ا عندىم، مبِب على ما ينصب عليو. فقالوا: إذا كاف مفرد ا فهو مبِب، وىذا اإلعراب ا٤بشهور، وعليو أكثر 

َ  فإف قيل ٫بو: ال رجل  النحويْب. وقاؿ فريق آخر وىم ليسوا قليلْب، و٥بم أدلة معتربة: بل ىو معرب كذلك،                  
                                ً                         ً                                    ُب الدار. فأف التنوين ىنا حذؼ ٚبفيف ا. وانتهت ا٤بسألة حذؼ ٚبفيف ا وانتهى، وىذا أسهل من أف نزعم أنو 

 مبِب، وعلى ذلك صار صاحب اآلجرومية، أما الشيخ خالد فصار على ما ذىب عليو أكثر النحويْب.
غامضة، لكن نريد أف توقف بسرعة عند  ىذا ما يتعلق باسم ال النافية للجنس، ليس فيها أشياء

                                                                               ً             إعراب لفظ الشهادة، وىناؾ عدة إعرابات للفظ الشهادة، وخبلؼ بْب النحويْب والعلماء عموم ا، لكن نريد 
 اإلعراب ا٤بشهور، إعراب ا١بمهور للفظ الشاىدة.

    َ   ، إلو : لفظ الشهادة: ال إلو إال اهلل. ال: حرؼ نفي، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على السكوف
اسم ال النافية للجنس، على قوؿ ا١بمهور: مبِب على الفتح. وعلى القوؿ اآلخر: منصوب، وعبلمة نصبو 
ٍ         الفتحة، وحذؼ التنوين ٚبفيف ا. وإال: أداة استثناء، وا٤بستثُب منو: ٧بذوؼ، تقديره ال إلو معبود  ٕبق  إال اهلل،     ٌ                                                           ً                        

ؼ بينهما من حيث ا٤بعُب، فنعرب على التقدير                  ٌ                          وبعضهم يقدره ٗبوجود ، واإلعراب واحد، لكن االختبل
ٍ                                          ٌ                           الصحيح، ال إلو معبود  ٕبق  إال اهلل، ال: نافية للجنس، وإلو: ا٠بها، ومعبود : على زوف مفعوؿ، اسم مشتق     ٌ                  
                                                                       ٌ                  يعمل عمل فعلو، فيتحمل ضمّبه مثل الفعل، أي معبود ىو، فهو نائب الفاعل ٤بعبود ، واهلل: لفظ ا١ببللة 

ٌ              بدؿ  من ىذا الضمّب ُب ا٣برب، فأنت نفيت ىذا ا٤بعبود ٕبق، أنت تقوؿ: ال يوجد معبود ٕبق إال اهلل. فلفظ    
ُ            ا١ببللة مستثُب من ىذا ا٤بنفي، وىذا ا٤بنفي ىو الضمّب الذي ُب معبود، ال إلو معبود  ىو إال اهلل ، فاهلل: بدؿ           ٌ                                                                      

باع وىو الراجح، والنصب وىو من الضمّب الذي ُب ا٣برب، واالستثناء غّب ا٤بوجب ٯبوز فيو الوجهاف، االت
جائز، وقد جاء لفظ ا١ببللة على الراجح، فهل ا١بائز جائز ُب لفظ الشهادة؟ أي ىل ٯبوز أف تنصب اهلل 
َ                                                                               ُب ال إلو إال اهلل ، أـ ال ٯبوز؟ من حيث القياس النحوي ٯبوز؛ ألف االستثناء التاـ ا٤بنفي ٯبوز لك ُب ا٤بستثُب              



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اع مل يرد ذلك، وأنت ٲبكن أف تقوؿ: ٗبا أف القياس جائز، ٤باذا تقوؿ: إف فيو الوجهاف، لكن من حيث السم
ِ                                                                                  السماع مل يأت  فيو؟. نقوؿ: ال، النحويوف متفقوف على أف السماع مقدـ، والقاعدة جاء فيها شواىد كثّبة             

د ورد ُب على الوجو األوؿ والوجو الثاين، ىذا كبلـ صحيح، لكن لفظ الشهادة ال إلو إال اهلل، ىذا اللفظ ق
         ً                                                                                     اللغة كثّب ا، ُب القرآف ُب مواضع كثّبة، ُب قراءاتو ا٤بختلفة ا٤بتواترة، واآلحاد، وُب كبلـ النيب عليو الصبلة 
ا باآللف، كل ىذه الشواىد على كثرهتا  ً                                   والسبلـ، وُب كبلـ الصحابة وُب كبلـ العرب، وُب شواىد كثّبة جد                                                      

، كل ذلك يدلنا على أف العرب قصدت ترؾ النصب، ىو جائز،                              َ       ُ اتفقت على رفع لفظ ا١ببللة، ال إلو  إال اهلل  
لكن قصدت العرب تركو، و٫بن نتبع العرب؛ ألف اللغة ُب األصل ٠باع واتباع، فإذا كنا نعرؼ أف ىذا جائز 
ُب اللغة فعلناه، وإذا كنا نعرؼ أف ىذا غّب جائز ُب اللغة تركناه، وإذا كنا نعرؼ أف العرب تركت ىذا األمر 

ٍ                                                             ا، األصل أننا ما ندري، فحينئذ  نلجأ للقياس، نقيس على األشياء األخرى، لكن إذا عرفنا بالقرائن    ً قصد                              
                               ً                                                           قصدت ترؾ ىذا األمر، وإف كاف جائز ا ُب نظائره، فينبغي علينا أف نتبعها ُب ىذا القص ونَبكو، فلهذا 

َ               ً                   ا١بمهور ال ٯبوزوف ال إلو إال اهلل ، وإف كاف جائز ا ُب القياس النحوي؛  ألننا عرفنا أف العرب قصدت تركو                          
 فنَبكو.

 ىذا ما يتعلق ببل النافية للجنس.
 األسئلة:

َ       َ         س: ما إعراب ال حوؿ  وال قوة  إال باهلل.                  
جػ: ىذه من أحكاـ ال النافية للجنس، الٍب مل يذكرىا الشيخ خالد، وتذكرىا الكتب ا٤بتوسعة، 

 يعاملوهنا ٕبكم ال النافية للجنس إذا تكررت.
َ         حوؿ  وال قوة  إال باهلل، ال كتاب  وال قلم  عندي، ال ولد  وال بنت  لزيد. مثاؿ: ال        َ             َ        َ                َ       َ     

إذا تكررت ال النافية للجنس ما حكمها من حيث اإلعماؿ واإلٮباؿ؟ قالوا: ٯبوز فيها ٟبسة أوجو 
 كلها جاءت ُب السماع:

 الوجو األوؿ: ٯبوز لك أف تعمل األوىل والثانية إعماؿ ال النافية للجنس.
َ       َ                         ا تقوؿ: ال رجل  ُب الدار. تقوؿ: ال حوؿ  وال قوة  إال باهلل. ىذا إذا تكررت. فكم                      َ              



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 الوجو الثاين: أف هتملهما، أو بعبارة أدؽ، أف ترفع االسم بعدٮبا.
ٌ       ٌ          تقوؿ: ال حوؿ  وال قوة  إال باهلل.             

 إما أف هتمل ال، وإما أف تعملها عمل ليس، ألهنم يذكروف أف ال قد تعمل عمل ليس.
 الثالث: أف تعمل األوىل دوف الثانية. الوجو 

َ       ٌ         تقوؿ: ال حوؿ  وال قوة  إال باهلل.            
 الوجو الرابع: أف هتمل األوىل وتعمل الثانية.

ٌ       َ         تقوؿ: ال حوؿ  وال قوة  إال باهلل.            
 الوجو ا٣بامس: أف تعمل األوىل وتنصب الثانية.

َ       ً         تقوؿ: ال حوؿ  وال قوة  إال باهلل.            
السماع من القرآف وكبلـ العرب، فكل ىذه األوجو جائزة، األوؿ وكل ىذه األوجو عليها أدلة من 

 والثاين والثالث والرابع، ىذه جائزة بقوة، وا٣بامس جائز بقلة.
 س: ما ا٤بستثُب منو ُب لفظ الشهادة؟.

جػ: ا٤بستثُب منو ُب لفظ الشهادة ىو الضمّب ا٤بستَب ُب ا٣برب احملذوؼ، فا٣برب احملذوؼ استَب فيو 
ٍ                                                                  ال إلو معبود  ٕبق  إال اهلل، معبود ىذا مفعوؿ، أي معبود ىو، ىذا الضمّب الذي استَب فيو ىو ضمّب، أي     ٌ          

 الذي أبدلنا منو.
ا قاؿ بو إال أيب القاسم الز٨بشري صاحب  ً                                    وىناؾ إعراب آخر للشهادة، لكن ال أعرؼ أف أحد                                           

ُب العربية، قاؿ: اهلل: خرب ال النافية  ٓٓ.ٖٛالكشاؼ، وىو إماـ ٫بوي كبّب، ولو كتاب عظيم ُب النحو ا٠بو 
ٌ         ٌ للجنس، وإلو: ا٠بها منصوب، وإال: أداة حصر. قاؿ: كما تقوؿ: ما ٧بمد  إال رسوؿ   ٌ   . ما: نافية، و٧بمد :                                                                              

: خرب، ىذا اإلعراب عند ا١بميع، وال إلو إال اهلل، قاؿ: األصل: اإللو اهلل،  ٌ                                                               مبتدأ، وإال: أداة حصر، ورسوؿ                            
. فهذا األصل، فبل النافية للجنس ما تدخل إال على نكرة، فلهذا نكرنا  ٌ                                                                وما ٧بمد  إال رسوؿ، ٧بمد  رسوؿ       ٌ              ٌ       

ر أو قصر، واهلل: خرب، ىذا إعرابو ىو..... ما ُب إشكاؿ كبّب؛ ألف اإللو، فقلنا: ال إلو. وإال: أداة حص
اإلشكاؿ الذي يورد عليو سّبده بأف يقوؿ: إلو ىنا أصلها اإللو، اإللو اهلل، وأؿ ُب اإللو ىذه أؿ الكمالية الٍب 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٖٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

زيد. أي يراد هبا الكماؿ ُب الصفات، أي اإللو ا٤بستحق لؤللوىية اهلل، كما تقوؿ ُب مثاؿ آخر: الرجل 
الرجل ا٤بتصف بصفات الرجولة زيد، فأؿ ىنا ا١بنسية الدالة على كماؿ الصفات..... لكن إعرابو كما 
قلت: ما أعرؼ أحد قاؿ بو، وال ٲبيل إليو ا١بمهور. .... من حيث السهولة أسهل. ... ىذا كبلـ ا١بماىّب 

رٗبا أنو أحكم؛ ألف ا٤بعُب ُب النهاية يصب ُب            ً       ً                                   ا٤بسلمْب قدٲب ا وحديث ا على إف ال إلو إال اهلل نفي وإثبات....
معُب واحد، اإللو ا٤بستحق للعبادة اهلل، حٌب ال إلو إال اهلل، ىو معناىا اإللو ا٤بستحق للعبادة اهلل، ال إلو 

 معبود ٕبق إال اهلل.
 س: ...

لفوظ بو، جػ: ... ا٤بستثُب موجود سواء لفظ بو أـ مل يلفظ بو؛ ألف ا٤بقدر ُب النحو ُب حكم ا٤ب
                       ً                                                       ىذه الثمرة رددناىا كثّب ا، أف ا٤بقدر ُب ا١بملة كا٤بلفوظ بو، ُب كوهنما موجدين ُب ا١بملة.

 مثاؿ: قم. 
ىذه ا١بملة مكونة من كلمتْب: من فعل األمر الظاىر، ومن الفاعل ا٤بستَب، ىذا الفاعل ا٤بستَب 

مقدر، أو مستَب، أو ٧بذوؼ. ىذا كلو معناه                                ً                       موجود ُب ا١بملة، فا٤بقدر ليس معدوم ا، فرؽ بْب ا٤بقدر، قلنا:
، ىذا معدـو غّب موجود أصبل  ُب الكبلـ،                                                                                ً          أنو موجود ُب ا١بملة، لكن غّب ظاىر، لكنو موجود، لكن ا٤بعدـو

 فا٤بستثُب منو ُب ال إلو إال اهلل موجود إال أنو غّب بارز، لكنو موجود.
 س: ....

، أي ال إلو حق، أي ال إلو معبود ٕبق، وا٤بعُب واحد، جػ: ... ىم يرجعوف إىل ا٤بعُب، ال معبود حق
لكن ال يروف أف تقدر، ال إلو موجود، فأف الذين قدروىا هبذا التقدير جعلوا اإللو ٗبعُب الرب، وليس ا٤براد 
باإللو ُب لفظ الشهادة الرب؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما قاؿ لقريش: )قولوا: ال إلو إال اهلل.(، 

ْ  }و ل ئ ن  وا، ولو كاف ا٤بعُب ال إلو إال اهلل، ال رب إال اهلل، ما رفضوا، ألهنم مقروف بأف اهلل ىو الرب، رفض  َِ َ  
ُ  ُ        ُ           س أ ل تػ ه م  م ن  خ ل ق  الس م او ات  و األ  ر ض  ل يػ ق ول ن  الل و { ]الزمر:   َ َ   َ  َْ ْ  َ   ِ  َ   َ       َ  َ َ   ْ  َ  ْ  ُ ، ىم يقروف بالربوبية، لكن ا٤بشكلة ُب [َٖٛ  َ ْ َ 

لعبادة ا٢بقة، ال إلو معبود ٕبق، وليس ا٤براد ال إلو موجود، فلو كاف ا٤بعُب على األلوىية، فا٤براد باأللوىية ىنا ا



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٖٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ما يقولوف، لكاف ال يوجد ُب الدنيا إال إلو واحد، مع أنو يوجد آ٥بة كثّبة عبدىا ا٤بسلموف والكفار، كا٥بواء 
 .واألصناـ، وغّب ذلك، فلهذا ال بد أف يكوف التقدير من جنس العبادة، ال معبود ٕبق

 س: ...
َ                                              جػ: ىو الوارد ُب النصوص ال حوؿ  وال قو  إال باهلل، لكن ٯبوز لك األوجو ا٣بمسة الٍب ذكرهتا من        َ                            

 قبل.
 س: ...

جػ: ... يشبو، ولكنو ليس ىو ىو، فأنو يشبو، فيجوز أف تعرب كل بدؿ عطف بياف ما مل تعرؼ 
بعهم على ذلك، البصريوف وا١بمهور من                                                    ً   ا٤بعُب ا٤بقصود، ....وىذا من .... الكوفيْب ال أعرؼ أف أحد ا ت

ٌ               بعدىم يقولوف بقو٥بم، أي من باب البدلية، وأظهر من ذلك   لو قلت: ما ٪بح الطبلب إال زيد . ىنا البدلية                                                                                 
 واضحة.

 واهلل أعلم.
  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٛٔاجمللس: 
م، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحي

 صحابو أٝبعْب.وأ
 أما بعد،.

فالسبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو، وحياكم وبياكم ُب ليلة الثبلثاء الثامن والعشرين من شهر ربيع 
اآلخر، من سنة ٜباف وعشرين وأربعمائة وألف، ٫بن اآلف ُب الدرس الثامن عشر، ونرجو أف يكوف الدرس 

 .-رٞبو اهلل تعاىل-ىري قبل األخّب ُب دروس شرح األزىرية للشيخ خالد األز 
ً    ُب ىذا الدرس نستكمل بقية ا٤بنصوبات، ففي الدرس ا٤باضي تكلمنا على بعض ا٤بنصوبات أيض ا،                                                                              
ً                     تكلمنا على ا٤بستثُب، وعلى اسم ال النافية للجنس، الليلة نبدأ با٤بنادى، ا٤بنادى أيض ا من األ٠باء ا٤بنصوبة،                                                                             

، فاأل٠باء ىي ال ٍ               والنداء ال يقع إال على اسم  ٍب تنادى؛ ألف األ٠باء تطلق على مسمياهتا، وا٤بسميات ىي الٍب                        
ألفعاؿ وا٢بروؼ فبل تنادى، فلهذا سبق ُب درس من الدروس األوىل أف النداء ا         ً               يتصور عقبل  أف تنادى، أما 

 من العبلمات ا٤بميزة لبلسم، كل شيء يقع عليو النداء فهو اسم.
 *** ا٤بًب ***

الثاني عشر: المنادى، إذا كان مضافًا نحو يا عبد اهلل، أو شبيًها بالمضاف، وىو ما عمل فيما 
، نحو يا حسًنا وجهو، أو النصب نحو يا طالًعا جباًل، أو الجر يا رفيًقا بالعباِد، أو نكرًة غير بعده الرفع

مفرًدا فأنو يبنى على ما يرفع بو مقصودة، نحو قول الواعظ: يا غافاًل والموت يطلبو. فإن كان المنادى 
لو كان معربًا، فيبنى على الضم في نحو يا زيُد، وعلى األلف في نحون يا زيدان، وعلى الواو في نحو 
يا زيدون، وإن كان نكرة مقصودة فأنها تبنى على الضم من غير تنوين، نحو يا رجُل ما لم توصف، 

 يرجى لكل عظيم. فإن وصفت ترجح نصبها على ضمها، نحو يا عظيًما
 *** الشرح ***

 أنو ذكر للمنادى ٟبسة أحواؿ: -رٞبو اهلل تعاىل-خبلصة كبلمو 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                        ً   ا٢باؿ األوؿ: أف يكوف مضاف ا. 
ً          ا٢باؿ الثاين: أف يكوف شبيه ا با٤بضاؼ.                         

 ا٢باؿ الثالث: أف يكوف نكرة غّب مقصودة.
                          ً  ا٢باؿ الرابع: أف يكوف مفرد ا.

 دة.ا٢باؿ ا٣بامس: أف يكوف نكرة مقصو 
 ىذه ا٢باالت ا٣بمس قبل أف نشرحها نقوؿ: إهنا تعود إىل حالتْب: 

                                    ً      ً   ا٢بالة األوىل: أف يكوف اسم ا٤بنادى مفرد ا معين ا. 
مثاؿ: يا زيد، يا زيداف، يا زيدوف، يا مسلموف، يا طالباف، يا رجل انتبو، يا طالب ضع القلم، يا 

                ً   حاج تفضل اشرب مع ا.
 ة، وقلنا من قبل: إف ا٤بفرد ُب النحو يأٌب على ثبلثة اصطبلحات:فكل ىذه األ٠باء ىي مفردة معين

األوؿ: أف يكوف خبلؼ ا٤بثُب وا١بمع. وىو ا٤بشهور، فمحمد مفرد، و٧بمداف و٧بمدوف ليست 
 مفرد.

الثاين: أف يكوف ا٤بفرد خبلؼ ا١بملة. أي ا٤بركب، فمحمد مفرد، وقاـ مفرد، وقاـ ٧بمد، ليس 
     ً             مفرد ا، مركب، ٝبلة.

الث: أف يكوف ا٤بفرد خبلؼ ا٤بضاؼ والشبيو با٤بضاؼ. أي كلمة مفردة، ليست مضافة إىل ما الث
بعدىا، أو شبيهة با٤بضاؼ، أي عاملة فيما بعدىا، فمحمد و٧بمداف و٧بمدوف، أ٠باء مفردة مل تضف إىل 

ً        ما بعدىا، وعبد اهلل، وعبد الرٞبن، وصاحب علم، وذو فضل، وحسن وجهو، وضارب زيد ا، ورفي ً            ق ا بالعباد،                                                                       
ً        ىذه ليست مفردة، أما عبد اهلل مضاؼ، وطالب علم مضاؼ، وذو فضل مضاؼ، وضارب زيد ا شبيو                                                                         
با٤بضاؼ؛ ألف األوؿ عمل ُب الثاين النصب، وحسن وجهو شبيو با٤بضاؼ؛ ألف األوؿ عمل ُب الثاين الرفع 

ً      أو النصب، وكذلك يا رفيق ا بالعباد، يا رحيم ا بأىلو، فهذا شبيه ا با٤ب                   ً  ضاؼ؛ ألف األوؿ تعلق بو الثاين.                      ً                  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

إذف: فا٤براد با٤بفرد ىنا ما ىو خبلؼ ا٤بضاؼ والشبيو با٤بضاؼ، أي أف ا٤بفرد ُب باب النداء يراد بو 
ما يراد با٤بفرد ُب باب ال النافية للجنس السابق؛ ألف ال النافية للجنس والنداء ا٤بفرد فيهما يراد هبما ما ىو 

 ضاؼ.خبلؼ ا٤بضاؼ والشبيو با٤ب
 ىذا ىو ا٤بفرد.

 بعينو. ّب ا٤بعْب، وا٤بعْب أف تقصد مسمىوا٤بعْب خبلؼ غ
 مثاؿ: ٧بمد. ا٤بسمى ٗبحمد معروؼ، معْب و٧بدد.

 مثاؿ: ٧بمداف، ٧بمدوف. كل ذلك معْب.
مثاؿ: يا طالب ضع القلم. طالب: مفرد، وىو ىنا معْب؛ ألين أقصد الطالب الذي يعبث بقلمو، 

 ة، أي نكرة يقصد هبا معْب.ويسموهنا نكرة مقصود
ِ                             ً      مثاؿ: يا رجل اتق  اهلل ودع ىذا العمل. أقصد معين ا ىنا.                 

 مثاؿ: يا طالباف اجتهدا، يا طبلب اجتهدوا. طبلب: معْب.
 مثاؿ: يا مسلموف اٙبدوا. مسلموف: معْب، أي ىذه ا١بماعة ا٤بتصفة باإلسبلـ.

ً                     مثاؿ: يا مسلم ا ال تكذب. مسلم ا: أي شخص متصف هبذه ا               ً                 ً      لصفة، فليس معين ا ىنا.            
ٍ                                        ىذه ا٢بالة األوىل للنداء أف تريد هبا مفرد ا معين ا، حينئذ  يبُب على ما يرفع بو، يبُب على عبلمة رفعو         ً      ً                                     

            ً  لو كاف معرب ا.
، يا طالب  انتبو، يا رجل  اتق  اهلل، يا  ِ         مثاؿ: يا ٧بمد  اقدـ، يا ـ ٞبد  انتبو، يا نوح ، يا يوسف      ُ               ُ          ُ          ُ               ُ               ُ            

 لن ترىبونا، يا كفاروف لن ترىبونا.                      ُ مسلموف اٙبدوا، يا كفار  
 كل ىذه معْب مفرد.

ا٢بالة الثانية: ٖببلؼ ذلك. فقولنا: مفرد. ٱبالفها ا٤بضاؼ والشبيو با٤بضاؼ، وا٤بعْب خبلفو النكرة 
غّب ا٤بعينة، النكرة غّب ا٤بقصودة، فخبلؼ ذلك تشمل ا٤بضاؼ والشبيو با٤بضاؼ والنكرة غّب ا٤بقصودة، 

نا: تنصب. أي أهنا معربة، وحكمها اإلعرايب النصب؛ ألف النصب مصطلح إعراب، ما فهذه تنصب، وقول
 يطلق إال على ا٤بعربات.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ِ          مثاؿ: يا عبد  اهلل  تعاؿ، يا عبد  العزيز  تعاؿ، يا طالب  اعمل بعلمك، يا صاحب  ا٤باؿ  تصدؽ من       َ                     َ               ِ        َ              ِ    َ            
 مالك.

 كل ذلك مضاؼ.
ه، أي بعده كلمة تتعلق ٗبعناه، ما يتم ا٤بعُب إال والشبيو با٤بضاؼ ىو ما يتعلق بو شيء من ٛباـ معنا

 بالكلمة التالية.
            ً                       ً                                      ً              مثاؿ: يا حسن ا فعلو أنت ٧ببوب، يا متربع ا ٤بالو نرجو لك األجر. ٤بالو: متعلقة ٗبتربع ا، وقلنا ُب ال 

االسم ا٤بطوؿ. ألنو طاؿ بالكلمة التالية، فصار مثل ا٤بضاؼ، ا٤بضاؼ طاؿ  ٘ٗ.ٖٔالنافية للجنس: 
 ضاؼ إليو، يا طالب العلم، فالشبيو با٤بضاؼ كذلك يطوؿ ٗبا بعده.با٤ب

             ً                ً                                     ً                    مثاؿ: يا متربع ا ٗبالو، يا مربي ا أىلو على األخبلؽ سيربؾ أبناؤؾ. يا مربي ا أىلو: شبيو با٤بضاؼ.
ً                 مثاؿ: يا ضارب ا زيد ا سنضربك، يا قراء  الكتاب بتأمل ستستفيد، يا رحيم ا بالعباد ارٞبنا.                               ً                 ً     ً              

 مقصودة، نكرة ال يراد هبا شخص معْب.أو نكرة غّب 
              ً                                       مثاؿ: يا طالب ا إبث ىذه ا٤بسألة. أعِب أي طالب منكم ىنا.

              ً                ً                   ً         مثاؿ: يا غافبل  اذكر اهلل، يا الىي ا اذكر ا٤بوت، يا رجبل  خذ بيدي.
 فهذه نكرة غّب مقصودة فتنتصب.

             ً                      ً                       مثاؿ: يا واقع ا ُب ا٤بعاصي ارتدع. واقع ا: منصوب، شبيو با٤بضاؼ.
        ً             ً                                يا عاصي ا ارتدع. عاصي ا: نكرة غّب مقصودة، وحكمها النصب. مثاؿ:

 اآلف نعود إىل كبلـ ا٤بصنف.
 هالمنادى إذا كان مضافًا نحو يا عبد اهلل، أو شبيًها بالمضاف، وىو ما عمل فيما بعدقولو: 

 با٤بضاؼ.                                ً              ً          فا٤بنادى من ا٤بنصوبات، ويكوف منصوب ا إذا كاف مضاف ا أو شبيو  :، نحو يا حسًنا وجهوالرفع



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                                     ً   يا: حرؼ نداء، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على السكوف، وحسن ا:  وقولو: يا حسًنا وجهو:
منادى منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، ووجهو: فاعل؛ ألف حسن صفة مشبهة، والصفة ا٤بشبهة تعمل عمل 

 ؼ إليو.فعلها، أي يا من حسن وجهو، إذف: وجهو: فاعل، وجو: فاعل، وىو مضاؼ، وا٥باء: مضا
: مفعوؿ بو؛  :أو النصب نحو يا طالًعا جباًل  قولو: ٍ             ً            يا: حرؼ نداء، وطالع ا: مناد  منصوب، وجببل         ً                  

 ألف طالع اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعلو.
ٍ                                  يا: حرؼ نداء، ورفيق ا: مناد  منصوب، وبالعباد: جر و٦برور متعلق  :أو الجر يا رفيًقا بالعبادِ  قولو:        ً                  

     ً    برفيق ا. 
           ً       فيكوف منصوب ا إذا  : أو نكرًة غير مقصودة، نحو قول الواعظ: يا غافاًل والموت يطلبو قولو:

ً                            كاف مضاف ا أو شبيه ا با٤بضاؼ أو نكرة غّب مقصودة.         ً         
 ا٤براد با٤بفرد ىنا خبلؼ ا٤بضاؼ والشبيو با٤بضاؼ. :فإن كان المنادى مفرًدا قولو:
نى على الضم في نحو يا زيُد، وعلى األلف فأنو يبنى على ما يرفع بو لو كان معربًا، فيب قولو:

 كل ذلك ُب النكرة غّب ا٤بقصودة. :في نحون يا زيدان، وعلى الواو في نحو يا زيدون
ٍ  ما ُب داع  : وإن كان نكرة مقصودة فأنها تبنى على الضم من غير تنوين، نحو يا رجلُ  قولو:        

 قا٥با قبل قليل ُب ا٤بفرد.يقوؿ: من غّب تنوين. لكن قا٥با من باب التبيْب، فلهذا ما 
انتبهوا ٥بذا القيد اللطيف، يقوؿ: النكرة ا٤بقصودة إذا كنت تقصد هبذه النكرة  :ما لم توصف قولو:

ِ                 معين ا مثل: يا طالب، يا رجل، يا مسلم، يقوؿ: ما مل توصف. أي ما مل يأت  بعدىا وصف، نعت.                                                             ً     
                 ً     أي جاء بعدىا نعت ا ٥با. :فإن وصفت قولو:
ما قاؿ: على رفعها. ونصبها: أي تكوف معربة، وإعراهبا النصب،  :ترجح نصبها على ضمها قولو:

 وعلى ضمها: أي على أف تكوف مبنية، مبنية على الضم.
ً                ٫بو يا عظيم ا يرجى لكل عظيم قولو: ُ   : يا عظيم ا: ىذا ا٤برجح ا٤بقدـ، بالنصب، أو تقوؿ: يا عظيم .                                                       ً         

 وبة، وأما النصب فأنو يشبو الشبيو با٤بضاؼ.ىو جائز ىنا، فالضم على أنو نكرة منص



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                                                                    مثاؿ: يا حليم ا ال يعجل. ال يعجل: نعت، صار يشبو الشبيو با٤بضاؼ؛ ألف الشبيو با٤بضاؼ قد              
طاؿ، لكن طاؿ ٗبعمولو، إما ٗبرفوعو أو ٗبنصوبو أو ٗبجروره، ىنا طاؿ لكن طاؿ بالنعت، فالعرب راعت 

ً                                           وف: ليس شبيه ا با٤بضاؼ؛ ألنو نعت. فيبقوه على األصل ويضموه.ذلك ونصبتو، وبعضهم مل يراع ذلك يقول             
 ىذا ما يتعلق با٤بنادى.

ب اؿ  أ و يب  م ع و  و الط ّب  مثاؿ:  َ ُ   َ     ْ }ي ا ج   َ ِ ِّ  َ  ُ  َ  ِ . ىنا بنا على الضم؛ ألنو مفرد معْب، وىذه نكرة [ٓٔ{ ]سبأ:   َ  
 مقصودة، وا١بمع؛ ألنو ٲبيز ىذه اجملموعة عن غّبىا.

ُ        }ي ا ن وح { ]ىود:مثاؿ:   . مفرد ومعْب.[، وغّبىإٖ   َ  ُ  
َ  }ي وس ف  أ ع ر ض  ع ن  ى ذ امثاؿ:   َ   ْ  َ   ْ  ِ  ْ  َ  ُ  ُ ُ  ُ ي وس ف  . ا٤بنادى: }[ٜٕ]يوسف:  { ُ   {، وأداة النداء: ٧بذوفة ُ  

    ً                                                                                            جواز ا، وىناؾ عدة أدوات للنداء، يا، وا٥بمزة، وأيا، وىيا، لكن إذا حذفت أداة النداء فبل تقدر إال األـ، 
 يقاؿ ُب كل األبواب، إذا حذفت األداة فإف ما نقدر أـ الباب.وىي يا؛ ألهنا الٍب تتصرؼ با٢بذؼ، وىكذا 

ْ  َ }ر بػ ن ا إ نػ ن ا ٠ب  ع ن امثاؿ:  . ا٤بنادى: رب، وىو منصوب؛ ألنو مضاؼ، وىو [ٖٜٔ{ ]آؿ عمراف:   َ    َ   ِ    َ   َِ
 مضاؼ، ونا: مضاؼ إليو.

يب   الس ج ن { ]يوسف: }مثاؿ:  ِ          ي ا ص اح   ْ ِّ    َِ  ِ   َ لكن  . األصل اللغوي: يا صاحباف، يبِب على األلف،[ٜٖ َ  
يب   الس ج ن {ىو قاؿ:  ِ  }ي ا ص اح   ْ ِّ    َِ  ِ   َ  ، نصب، وعبلمة النصب الياء؛ ألنو مضاؼ.  َ  

 مثاؿ: يا مسلموف. مبِب على الواو.
 مثاؿ: يا مسلمي العامل. ألهنا مضاؼ. 

 ىذا ما يتعلق با٤بنادى، ٍب أنتقل ا٤بصنف إىل كاد وأخواهتا.
١بملة اال٠بية، فتنسخ العامل السابق كاد وأخواهتا ىي من األفعاؿ الناسخة، أي أهنا تدخل على ا

                                                                                           الذي كاف يتحكم ُب ا١بملة اال٠بية وىو االبتداء، ومن ٍب  تتحكم ىي ُب ا٤ببتدأ وا٣برب، وتعمل مثلما تعمل  
كاف ُب ا٤ببتدأ وا٣برب، كاد وأخواهتا جّباف كاف وأخواهتا، يعمبلف العمل نفسو، أي أف كاد وأخواهتا ترفعاف 

            ً                                                         وتنصب ا٣برب خرب ا ٥بن، فكاد وأخواهتا مثل كاف وأخواهتا ُب العمل، ومع ذلك يفرؽ          ً      ا٤ببتدأ ا٠ب ا ٥بن، 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                         ً                                                           النحويوف بينهما، ٯبعلوف كبل  منهما ُب باب؛ ألنو يشَبط ُب خرب كاد ما ال يشَبط ُب خرب كاف، يشَبط ُب 
 خرب كاد وأخواهتا أف يكوف ٝبلة فعلية، فعلها مضارع.

ٌ               ٌ مثاؿ: كاد ٧بمد  يذىب، كاد ٧بمد   ٌ           يرسب، عسى ٧بمد  أف يذىب.                            
ٌ      ً       فا٣برب ىنا ٝبلة فعلية فعلها مضارع، ما ٯبوز أف تقوؿ: كاد ٧بمد  ذاىب ا، كاد ٧بمد  راسب ا، عسى           ً      ٌ                                                       
ٌ      ً                                                                          ٧بمد  ذاىب ا. ما ٯبوز، لكن كاف األمر فيها واسع، يكوف خربىا على ٝبيع األصناؼ الٍب تأٌب ُب ا٣برب    

                 ً  األصلي، يكوف مفرد ا.
ٌ      ً مثاؿ: كاف ٧بمد  ذاىب    ا.            

ويكوف ٝبلة فعلية، وا٠بية، وشبو ٝبلة كما سبق بياف كل ذلك بالتفصيل، أما كاد وأخواهتا فبل، ال 
ٍ          يكوف خربىا إال ٝبلة فعلية، أي ما يكوف مفرد ا وال ٝبلة ا٠بية، وما تكوف ٝبلة فعلية فعلها ماض  أو أمر،                                            ً                                       

 بسبب ىذا الشرط ا٤بقيد، جعلوا كاد وأخواهتا ُب باب مستقل.
ْ  َُ   َ }و م ا ك اد وا يػ ف ع ل وف  مثاؿ:   َ     ُ   َ    َ َ ٍ        . أي ما كاد اليهود يفعلوف، كاد: فعل ماض  ناسخ، [ٔٚ]البقرة:  {                                        

واليهود: ا٠بها مرفوع، ويفعلوف: فعل مضارع، مرفوع، وعبلمة رفعو ثبوت النوف، واو ا١بماعة: فاعل، ُب ٧بل 
واو ا١بماعة، ُب ٧بل رفع؛ رفع، وا١بملة الفعلية من الفعل والفاعل: خرب كاد، ُب ٧بل نصب، واسم كاد: 

 ألنو مبِب.
وإ٭با ذكر الشيخ خالد كاد وأخواهتا ىنا من أجل أف يبْب أقسامها، ال من أجل إعراهبا؛ ألف إعراهبا 

 كإعراب كاف وأخواهتا، لكن أراد أف يبْب أنواع كاد وأخواهتا.
 *** ا٤بًب ***

ما وضع للداللة على قرب ، وىي ثالثة أقسام: المنصوب الثالث عشر: خبر كاد وأخواتها
الخبر، وىي ثالثة: كاد، وكرب، وأوشك، وما وضع للداللة على رجائو وىو ثالثة أيًضا: حرى وأخلولق 
وعسى، وما وضع للداللة على الشروع فيو، وىو كثير ومنو أنشأ وطفق وعلق وجعل وأخذ وقام وىلهل 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

اسمها، وجملة يقرأ: في موضع نصب خبر  وىب، تقول: كاد زيٌد يقرأ. فكاد: فعل ماٍض ناقص، وزيٌد: 
 كاد، وىكذا الباقي.

 **** الشرح **
ً                    : إف كاد وأخواهتا كلها تعمل عمبل  واحد ا، ترفع ا٠بها وتنصب -رٞبو اهلل تعاىل-أراد أف يقوؿ      ً                              

 خربىا، ولكنها من حيث ا٤بعُب على ثبلثة أقساـ:
قريب، وىذا يشمل ثبلثة أفعاؿ: كاد وكرب القسم األوؿ: ما يدؿ على قرب ا٣برب. أف ا٣برب وقوعو 

 وأوشك.
ٌ                           ً  مثاؿ: كاد ٧بمد  ينجح. أي أف ٪باحو كاف قريب ا.              
 مثاؿ: أوشك ا٤بطر أف ينزؿ. أي أف نزولو قريب.

ٌ                                 القسم الثاين: ما وضع للداللة على رجائو. أي أف ا٣برب مرجو  وقوعو، ا٤بتكلم يرجو أف يقع ا٣برب،                                                     
 وأخلولق وعسى.وأفعاؿ ىذا القسم ثبلثة: حرى 

 مثاؿ: عسى اهلل أف يرٞبنا. نرجو رٞبة اهلل.
ٌ                        مثاؿ: عسى ٧بمد  أف ينجح. نرجو ٪باح ٧بمد.              

 مثاؿ: أخلولقت السماء أف ٛبطر. أي أهنم يرجوف ا٤بطر، وىذا من كبلـ العرب.
القسم الثالث: ما وضع للداللة على الشروع فيو. أي يدؿ على أف صاحبو شرع ُب ا٣برب، أي بدأ 

فعل ا٣برب، وىذا القسم فيو أفعاؿ كثّبة، ذكر أشهرىا، مثل: أنشأ، وطفق، وعلق، وجعل، وأخذ، وقاـ،  ُب
 وىلهل، وىب.

. أي بدأ يكتب، وشرع ُب الكتابة، أنشأ: فعل ماض  ناقص، و٧بمد : اسم  ٌ       مثاؿ: أنشأ ٧بمد  يكتب             ٍ                                             ُ      ٌ              
: فعل مضارع، وفاعلو: ىو، يعود إىل ٧بمد، وا١بم ُ                                           أنشأ، مرفوع، ويكتب  لة الفعلية: خرب أنشأ، ما نقوؿ:                  

ً        حاؿ. كأف تقوؿ: ذىب ٧بمد  يركد. فهناؾ فرؽ بينهما ُب ا٤بعُب، فذىب ٧بمد، أخربت أف ٧بمد ا ذىب،                                                       ٌ                      
ٌ               انتهت ا١بملة، ويركد: فضلة، زيادة، جاءت لتبْب حالة ٧بمد، وا٢باؿ فضلة، لكن أنشأ ٧بمد ، ا١بملة ناقصة                                                                              

ٌ       للجملة ٧بمد  يكتب. اآلف، حٌب تقوؿ: يكتب. فا٤بعُب األصلي           



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ                                  مثاؿ: طفقا آدـ وحواء ٱبطفاف. طفق: فعل ماض  ناقص ناسخ، وألف االثنْب: اسم طفق،                                         
وٱبطفاف: فعل مضارع، مرفوع، وعبلمة رفعو ثبوت النوف، وألف االثنْب: الفاعل، وا١بملة الفعلية من الفعل 

 والفاعل: خرب طفق. 
 وكذلك علق، وجعل، وأخذ.

ٌ     مثاؿ: أخذ ٧بمد  يبِب   البيت.            
 وكذلك قاـ.

ً   مثاؿ: قاـ ٧بمد  يضرب زيد ا.          ٌ              
.                  أو ىلهل، أو ىب 

ٌ            مثاؿ: ىب  ٧بمد  ينفض ثوبو.              
                        ً                                                           و٫بو ذلك، ٍب أعرب لكم مثاال  على ذلك، فلذلك قد يقوؿ قائل: عرفنا اآلف أف كاد وأخواهتا تدؿ 

ربة، كلها على بعض على قرب ا٣برب ورجائو والشروع فيو، ومع ذلك يسميها بعض النحويْب أفعاؿ ا٤بقا
يسميها بعضهم أفعاؿ ا٤بقاربة، مع أف الذي يدؿ منها على ا٤بقاربة ثبلثة فقط!. نقوؿ: ىذا من باب 

 التغليب، و٥بذا بعض النحويْب كالشيخ خالد ما ٠باىا أفعاؿ ا٤بقاربة، وإ٭با ٠باىا كاد وأخواهتا.
 بع عشر.ىذا ما يتعلق با٤بنصوب الثالث عشر، ننتقل إىل ا٤بنصوب الرا

 *** ا٤بًب ***
 .[ٖٔ}َما َىَذا َبَشًرا{ ]يوسف: الرابع عشر: خبر ما الحجازية نحو، 

 *** الشرح ***
                           ً      ً                  الكبلـ على ما ا٢بجازية اختصار ا شديد ا، وما ا٢بجازية ىي  -رٞبو اهلل تعاىل-اختصر الشيخ خالد 

 األ٠باء. ما النافية، ىي حرؼ النفي ا٤بشهور، وحرؼ النفي كما تعرفوف يدخل على
ٌ       مثاؿ: ما ٧بمد  ٖبيل.              
 ويدخل على األفعاؿ.

 مثاؿ: ما قاـ ٧بمد، ما يهمل ٧بمد.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

يدخل على األ٠باء، ويدخل على األفعاؿ، أي أنو حرؼ غّب ٨بتص، والقياس ُب ا٢بروؼ غّب 
 ا٤بختصة أف ال تعمل، أف تكوف مهملة ىاملة، ليس ٥با عمل، مثل: ىل االستفهامية، تدخل على اسم.

ٌ        ؿ: ىل ٧بمد  قائم؟.مثا          
 وعلى فعل.

 مثاؿ: ىل قاـ ٧بمد؟. 
و٥بذا ىل حرؼ ىامل ليس لو عمل، ا٢بروؼ ا٤بختصة باأل٠باء أو ا٤بختصة باألفعاؿ قياسها أف 

، إىل آخره.  تعمل، يكوف ٥با عمل، إما ا١بر، إما النصب، إما ا١بـز
بعدىا على ما كانت عليو قبل وعلى ذلك فالقياس ُب ما النافية أهنا ال تعمل، أي تبقى ا١بملة 

 دخو٥با.
ٌ       مثاؿ: ٧بمد  كرًن . ٧بمد: مبتدأ، وكرًن : خرب، ندخل ما على ىذه ا١بملة نقوؿ: ما ٧بمد  كرًن . ما:      ٌ                                         ٌ                   ٌ     ٌ         
ٌ                                                          حرؼ نفي، و٧بمد : مبتدأ، وكرًن : خرب، ىذا القياس، وعلى ذلك جاءت لغة أكثر العرب، وتسمى ما               ٌ             

يوف والتميميوف فيقصد هبم العرب، والفرؽ بينهما جباؿ السروات أو التميمية، وقلنا من قبل: إذا قيل: ا٢بجاز 
جباؿ ا٢بجاز، فمن ُب غرهبا ا٢بجازيوف، ومن على شرقها التميميوف. فالتميميوف على ذلك إذا قوبلوا 

 با٢بجازيْب، فالتميميوف يشمل بِب ٛبيم وغّبىم ٩بن ىم شرؽ جباؿ ا٢بجاز.
 وىذا ىو القياس ُب ما. أكثر العرب أو التميميوف يهملوف ما،

ٌ   مثاؿ: ما ٧بمد  قائم .       ٌ             
وا٢بجازيوف الذين نزؿ أكثر القرآف على لغتهم، يعملوف ما النافية عمل ليس، وليس تعمل عمل  

                         ً                  ً     كاف، وكاف ترفع ا٤ببتدأ ا٠ب ا ٥با، وتنصب ا٣برب خرب ا ٥با.
ٌ     ً                             مثاؿ: كاف ٧بمد  كرٲب ا، ما ٧بمد  كرٲب ا. ما: ما ا٢بجازية، حرؼ نفي، ال         ً     ٌ  ٧بل لو من اإلعراب، مبِب             

ٌ                                                ً                         على السكوف، و٧بمد : اسم ما ا٢بجازية، مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة، وكرٲب ا: خرب ما ا٢بجازية، منصوب،                 
ا ب ش ر ا{ ]يوسف: وعبلمة نصبو الفتحة، وعلى ذلك جاء القرآف الكرًن، ُب قولو سبحانو وتعاىل:  َ  ً          }م ا ى ذ   َ   َ  َ    َ 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ  ى ذ ا} {: ما ا٢بجازية، وَ  م ا، }[ٖٔ َ  ً ب ش ر ا} اسم ما ا٢بجازية، ُب ٧بل رفع، مبِب على السكوف، و{: َ  {: خرب َ 
 ما ا٢بجازية، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة.

ووردت ما ا٢بجازية معملة إعماؿ ليس ُب القرآف ُب موضعْب باتفاؽ، وُب موضع ثالث على 
 خبلؼ بْب ا٤بعربْب.

ْ            }م ا ى ن  أ م ه اهت  م { ]اجملادلة: ا٤بوضع الثاين:  ِ ِ   َ    ُ    ُ    َ ٕ]. 
 ىذا ما يتعلق ٗبا ا٢بجازية.

ٍ  إذف: فا٢بجازيوف ىم الذين يعملوف ما عمل ليس، فإذا أعملوىا عمل ليس فأف خربىا حينئذ                                                                                
 سيكوف من األ٠باء ا٤بنصوبة، فلهذا ذكرىا ُب األ٠باء ا٤بنصوبة.

ا س: نقوؿ: ما ا٢بجازية ىي عاملة عمل ليس، وليس عاملة عمل كاف؛ ألف كاف ىي أـ الباب، ٤باذ
 ما اختصرنا الطريق وقلنا مباشرة: ما ا٢بجازية تعمل عمل كاف؟.

جػ: ألف ما ا٢بجازية توافق ليس ُب العمل وا٤بعُب وىو النفي، أما كاف فتوافقها ُب العمل، وإف قيل: 
العاملة عمل كاف. ما ُب إشكاؿ، وإ٭با شبهوىا بليس لكي يكوف التشبيو أدؽ؛ ألف ا٢بجازيوف إ٭با أعملوىا 

 ا٤بشاهبة ُب النفي. بسبب
 على ذلك العريب اآلف ٨بّب، إف أراد أف يعمل ما عمل ليس، فهذه لغة ا٢بجازيْب.

ُ     ً               ً   مثاؿ: ما ا٤بسجد  واسع ا، ما ا١بهل نافع ا.               
 وإف شاء يهملها، فتبقى بعدىا ا١بملة بعدىا ٝبلة ا٠بية، مبتدأ مرفوع، وخرب مرفوع.

ٌ  مثاؿ: ما ا٤بسجد  واسع ، ما ا١بهل  نافع .      ُ          ٌ      ُ               
                                      ً                                                 إف أراد أف يلتـز بلغة قومو، إف كاف مثبل  من ا٢بجازيْب يلتـز بلغتهم، وإف كاف من خبلفهم يلتـز و 

 بلغتهم، فهذا أفضل، لكن ال ٯبب على العريب اآلف أف يلتـز بلغة قبائلهم القدٲبة.
 *** ا٤بًب ***

طف نحو الخامس عشر: التابع لمنصوب، وىو أربعة: النعت، نحو رأيت زيًدا العاقَل، والع
 رأيت زيًدا وعمًرا، والتوكيد نحو رأيت زيًدا نفسو، والبدل نحو رأيت زيًدا أخاك.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** الشرح ***
التابع للمنصوب، التوابع شرحناىا من قبل بالتفصيل، وقلنا: التابع يتميز عن غّبه من األحكاـ 

ما يتغّب، فالفاعل حكمو النحوية ٗبيزة، فجميع األحكاـ النحوية األخرى ٥با حكم ٫بوي ثابت خاص هبا 
الرفع، وا٤ببتدأ وا٣برب حكمهما الرفع، واسم كاف حكمو الرفع، والتمييز وا٢باؿ حكمهما النصب، وخرب كاف 
                                                                  ً                        حكمو النصب، ىكذا حكم ثابت ٥بم، والتوابع ٥با حكم إعرايب، لكنو ليس ثابت ا، بل ىي تتبع متبوعها ُب 

           ً                                               ا٤بتبوع مرفوع ا رفعت، فلهذا تذكر ُب ا٤برفوعات، وإف كاف ا٤برفوع           ً       ً     ً     ً          اإلعراب رفع ا ونصب ا وجر ا وجزم ا، إف كاف
     ً                                                  ً                                منصوب ا نصبت، فلهذا تذكر ُب ا٤بنصوبات، وإف كاف ا٤بتبوع ٦برور ا جرت، وستأٌب ُب اجملرورات، وإف كاف 

           ً                                        ا٤بتبوع ٦بزوم ا جزمت، ومل يذكرىا الشيخ خالد ُب اجملزومات.
 خالد ونعرهبا، وإال فأف شرح التوابع قد سبق من قبل.سنفق عند األمثلة الٍب ذكرىا الشيخ 

، والتاء: فاعل، ُب ٧بل رفع، وزيد ا: مفعوؿ بو،  قولو: رأيت زيًدا العاقَل: ً              رأيت: فعل ماض                                ٍ             
منصوب، والعاقل: نعت، منصوب، وال يكوف حاؿ؛ ألف ا٢باؿ ال يكوف إال نكرة، وال يكوف ٛبييز؛ ألف 

ً                                  وجامد ا، وىذا معرؼ ومشتق؛ ألنو فعل يعقل.التمييز ال يكوف إال نكرة       
، والتاء: فاعل، ُب ٧بل رفع، وزيد ا:  :والعطف نحو رأيت زيًدا وعمًراقولو:  ٍ                               ً   رأيت: فعل ماض              

                                                                        ً             مفعوؿ بو، منصوب، والواو: حرؼ عطف، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على الفتح، وعمر ا: معطوؼ على 
 زيد، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة.

، والتاء: فاعل، ُب ٧بل رفع، وزيد ا:  :التوكيد نحو رأيت زيًدا نفسوو  قولو: ً    رأيت: فعل ماض                                ٍ             
 ، ونفسو: توكيد معنوي.مفعوؿ بو، منصوب

، والتاء: فاعل، ُب ٧بل رفع، وزيد ا: مفعوؿ  :والبدل نحو رأيت زيًدا أخاك قولو: ً          رأيت: فعل ماض                                ٍ             
وعبلمة نصبو الفتحة، وأخاؾ: بدؿ، منصوب، وعبلمة نصبو األلف؛ ألنو من األ٠باء ا٣بمسة،  بو، منصوب،

 وىو مضاؼ، والكاؼ: مضاؼ إليو، ُب ٧بل جر.
 ىذا ما يتعلق باأل٠باء ا٤بنصوبة، يبقى لنا من ا٤بنصوبات الفعل ا٤بضارع ا٤بنصوب.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

يو اإلعراب؛ ألف الفعل ا٤باضي وفعل الفعل ا٤بضارع عرفنا من قبل أنو الفعل الوحيد الذي يتصور ف
، فلهذا يقاؿ ُب  األمر ال يدخل عليهما شيء من األحكاـ النحوية، ال رفع وال نصب وال جر وال جـز
، أما  ً                                                                              إعراهبما دائم ا: ال ٧بل لو من اإلعراب. أي ليس لو حكم إعرايب، ال رفع، وال نصب، وال جر، وال جـز            

، ويكوف الفعل ا٤بضارع فهو الوحيد الذي ال  بد أف يدخلو حكم إعرايب، إما رفع، وإما نصب، وإما جـز
حكمو الرفع مع ا٤برفوعات، وكاف ٯبب على الشيخ خالد أف يذكره ُب ا٤برفوعات، وإذا كاف حكمو النصب 
فهو ُب ا٤بنصوبات وقد ذكره، وإف كاف حكمو ا١بـز فهو من اجملزومات وقد ذكره وسيأٌب، ويكوف حكمو 

، ويكوف حكمو الرفع إف ٘برد من الناصب النصب إذا سبق  بناصب، ويكوف حكمو ا١بـز إف سبق ٔباـز
، يكوف حكمو النصب إف سبق بناصب، ونواصب الفعل ا٤بضارع: أف، ولن، وإذف، وكي، ىذه  وا١باـز
، وجوازمو قسماف:  النواصب للمضارع، إذا دخلت عليو ينتصب ويكوف حكمو النصب، وٯبـز إذا سبق ٔباـز

ً                                      جواـز ٘بـز فعبل  مضارع ا واحد ا. وىي مل، و٤ب ا، وال الناىية، والـ األمر.األوؿ:        ً     ً              
                                                            ً        ً  الثاين: جواـز ٘بـز فعلْب مضارعْب. وىي أدوات الشرط، سواء كن حروف ا أو أ٠باء .

 ىذه مقدمة بْب يدي كبلمو على نصب ا٤بضارع وجزمو.
 *** ا٤بًب ***
 ولم يتصل بآخره شيء.السادس عشر: الفعل المضارع إذا دخل عليو ناصب 
 *** الشرح ***

أي الفعل ا٤بضارع يكوف  ولم يتصل بآخره شيٌء: الفعل المضارع إذا دخل عليو ناصب قولو:
     ً                                    ٌ        ٌ                                    منصوب ا إذا دخل عليو ناصب ومل يتصل بآخره شيء ، أي شيء  يسبب بناؤه، واألشياء الٍب تسبب بناء 

 لنسوة.ا٤بضارع إذا اتصلت بآخره شيئاف: نوف التوكيد، ونوف ا
                   مثاؿ: يذىنب، يذىنب .

 وإذا كاف ا٤بضارع متصل بنوف التوكيد.
                مثاؿ: ىل تذىنب .

 أو نوف النسوة.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: النسوة يذىنب.
                            ً                                              يكوف ُب ٧بل نصب، ما يكوف منصوب ا، فهو يريد أف ٲبيز لك بْب ا٤بعرب الذي تقوؿ عنو: 

 وؿ: ُب ٧بل نصب.                               ً                        منصوب. وبْب ا٤بضارع إذا كاف مبني ا فبل تقوؿ عنو: منصوب. تق
 *** ا٤بًب ***

 ونواصبو أربعة: أن ولن وإذن وكي.
 *** الشرح ***

 النواصب ا٤بتفق عليها بْب النحويْب ىذه األربعة: 
 األوؿ: أف ا٤بصدرية.

 الثاين: لن النافية.
 الثالث: إذف ا١بوابية.
 الرابع: كي ا٤بصدرية.

خبلؼ ُب نواصب ا٤بضارع بْب النحويْب، عندما نقوؿ: ا٤بتفق عليها بْب النحويْب. ألف ىناؾ 
فالبصريوف قالوا: إف نواصب ا٤بضارع أربعة. وىي ىذه، أف ولن وإذف وكي، والكوفيوف زادوا ُب النواصب كل 

 بعد قليل. -إف شاء اهلل تعاىل-ما ينتصب ا٤بضارع بعده، فجعلوه من نواصب ا٤بضارع، وسيأٌب بياف ذلك 
 *** ا٤بًب ***

َرَح{ ]طو:  ،نحو أن تقول نفسٌ  ، وإذن أكرمّك جوابًا لمن قال: أريد أن أزورك. [ٜٔ}َلْن نـَبـْ
 .[ٖٕ}ِلَكْياَل تَْأَسْوا{ ]الحديد:  و

 *** الشرح ***
 ىذه شواىد على نواصب الفعل ا٤بضارع.

أف: حرؼ نصب مصدري، وتقوؿ: فعل مضارع، منصوب بأف، وعبلمة  قولو: أن تقول نفٌس:
 : ٌ   نصبو الفتحة، ونفس   فاعل مرفوع.                



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َرَح{ ]طو:  قولو: {: حرؼ نصب ونفي، والنصب بياف للعمل، والنفي بياف َ  ْ ل ن  } :[ٜٔ}َلْن نـَبـْ
َ  نػ بػ ر ح {} للمعُب، لذلك ينبغي أف تذكر العمل وا٤بعُب عندما تعرب ا٢برؼ، و  َ : فعل مضارع، منصوب،   َ ْ 

 وعبلمة نصبو الفتحة.
إذف: حرؼ نصب وجواب؛ ألف إذف  :وإذن أكرمّك جوابًا لمن قال: أريد أن أزورك.قولو: 

تستعمل ُب ا١بواب، وأكرمك: فعل مضارع، منصوب بإذف، وعبلمة نصبو الفتحة، والكاؼ: مفعوؿ بو، ُب 
 ٧بل نصب، فكاؼ ا٣بطاب وياء ا٤بتكلم وىاء الغيبة مٌب ما اتصلت بفعل فهي مفعوؿ بو.

{: حرؼ مصدري َ  ْ ك ي  وتعليل، و }{: حرؼ جر   ِ }ؿ  : [ٖٕ}ِلَكْياَل تَْأَسْوا{ ]الحديد:  قولو:
{: حرؼ نفي، ال ٧بل لو من اإلعراب، مبِب على السكوف، فهي ثبلثة كلمات: البلـ ا١بارة،  َ ال  ناصب، و }

َ  ْ  ت أ س و ا{} وكي الناصبة ا٤بصدرية، وال النافية، و : فعل مضارع، منصوب بكي، وعبلمة نصبو حذؼ النوف،  َْ 
 والواو: فاعل، ُب ٧بل رفع.

بل، حرؼ جر، ما ٯبر إال اسم، أين االسم الذي جرتو البلـ ا١بارة؟ ا٤بصدر ا٤بؤوؿ من والبلـ ُب لكي
كي وما دخلت عليو؛ ألننا نقوؿ: كي: حرؼ مصدري ناصب. وناصب أي ينصب ا٤بضارع الذي بعده، 

 ومصدري أي ينسبك منو و٩با بعده مصدر.
 ربعة.                                           ٍ           وىناؾ أفعاؿ مضارعة كثّبة منصوبة، ومل تسبق بشيء  من ىذه األ

َ           مثاؿ: جئت ألتعلم  عند زيد، جئت حٌب أتعلم  عند زيد.                        َ                
أتعلم: فعل مضارع منصوب، ومل يسبق باألدوات األربعة السابقة، فنقوؿ ىنا: إف أف الناصبة؛ ألهنا 

 أـ الباب ولقوهتا تعمل ظاىرة و٧بذوفة، ظاىرة ومضمرة ُب مواضع. سيبينها اآلف الشيخ خالد.
 *** ا٤بًب ***

 بعد أربعة من حروف الجر وثالثة من حروف العطف. وتضمر أن
 *** الشرح ***
 س: ٤باذا مل تضمر إال أف؟ ٤باذا مل تضمر كي ولن وإذف؟.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

جػ: ألهنا أـ الباب، وإذا حذؼ الناصب فأف ما يقدر األصل ُب النواصب، كما لو حذؼ حرؼ 
 النداء فيقدر األصل األـ ُب ذلك.

 ر وثبلثة من حروؼ العطف، فاجملموع سبعة.فهي تقدر بعد أربعة من حروؼ ا١ب
 *** ا٤بًب ***

 .[ٗٗ}لِتُبَـيَِّن لِلنَّاِس{ ]النحل: أما حروف الجر فالم التعليل نحو، 
 *** الشرح ***
، من معانيها التعليل. ٍ                      الـ التعليل ىي البلـ ا١بارة، ٥با معاف                                   

َ   مثاؿ: جئت ألتعلم ،  { ]النحل:                ِ           }ل ت بػ ْب   ل لن اس      ِ  َ َ   ألتعلم: البلـ: حرؼ جر وتعليل، وأتعلم :  [.ٗٗ  ِ ُ َ  ِّ                                  
فعل مضارع، منصوب بأف مضمرة، وعبلمة نصبو الفتحة، وا٤بصدر ا٤بؤوؿ من أف والفعل ا٤بضارع ُب ٧بل جر 
                                           ً                                                لبلـ، فكما قلنا من قبل: االسم إما أف يكوف صرٰب ا، مثل: ٧بمد، علي، صاّب، باب، سيارة، وإما أف يكوف 

، واالسم ا٤بؤ                                                                        وؿ يكوف من حرؼ مصدري وما بعده. وا٢بروؼ ا٤بصدرية معروفة و٧بددة، أف، وأف ،   ً      ً            ا٠ب ا مؤوال 
وكي، ولو، وما، ىذه من أشهر ا٢بروؼ ا٤بصدرية، منها أف، يعِب أف وما بعدىا اسم، لكنو مؤوؿ، فأف 

 وحدىا حرؼ، وأف وما بعدىا اسم مؤوؿ، فلهذا صح دخوؿ حرؼ ا١بر على ذلك.
َ تػ بػ ْب   {: حرؼ جر وتعليل، و }  ِ }ؿ  : [ٗٗاِس{ ]النحل: }لِتُبَـيَِّن لِلنَّ قولو:  {: فعل مضارع،   ُ َ  ِّ

منصوب بأف مضمرة، وعبلمة نصبو الفتحة، واالسم ا٤بؤوؿ من أف والفعل: ُب ٧بل جر بالبلـ ا١بارة، ىذا 
                                       ً       ً                                        قوؿ البصريْب، واتبعهم على ذلك ا١بماىّب قدٲب ا وحديث ا، وخالف ُب ذلك الكوفيْب فقالوا: إف الفعل 

ضارع ُب ٫بو ذلك منصوب هبذه البلـ نفسها، فالبلـ حرؼ نصب من نواصب ا٤بضارع، وتبْب فعل ا٤ب
مضارع منصوب هبذه البلـ، وعلى قاعدهتم الٍب تأخذ بواىر اللغة، وىم من حيث الظاىر أسهل، وإف كاف 

دخلوهنا ُب سيكثر علينا عدد ا٤بنصوبات، فهم سيجعلوف ا٤بنصوبات كثّبة، كل ىذه ا٤بواضع السبعة سي
 النواصب.

 سؤاؿ ىاـ: ما الذي دعا البصريْب إىل تقدير أف ىنا؟ ٤باذا مل يأخذ بقوؿ الكوفيْب وتنتهي ا٤بسألة؟.
 ا١بواب: الذي دعاىم إىل ذلك أف البلـ حرؼ جر باتفاؽ عند البصريْب والكوفيْب.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ   مثاؿ: الكتاب لزيد .                   
تصة، على قوؿ الكوفيْب حرؼ البلـ يكوف وحروؼ ا١بر عاملة، وتكوف ا٢بروؼ عاملة إذا كانت ٨ب

حرؼ غّب ٨بتص، بل وأكثر من ذلك أهنم يقولوف: إذا دخل على االسم فلو عمل وىو ا١بر، وإذا دخل 
على الفعل ا٤بضارع فلو عمل آخر وىو النصب. وىذا ال نظّب لو ُب اللغة، ما ُب شيء آخر ُب اللغة ىكذا، 

ل كذا، وإف دخل على كذا عمل شيء آخر، ىذا ال نظّب لو ُب يدخل على شيئْب، فإف دخل على كذا عم
ا٢بروؼ، ما ُب حرؼ لو عمبلف، ومن القواعد ا٤بقررة ُب أصوؿ النحو األخذ بالنظّب، األشياء تقاس 
بنظائرىا، وىذا موجود حٌب ُب أصوؿ الفقو، ومن األمور الٍب تضعف فيها األقواؿ عدـ النظّب، إذا أتى 

                                                                            القوؿ ال نظّب لو ُب بقية العلم، يضعف قولو بعدـ النظّب، فلهذا ضع فوا قوؿ الكوفيْب اإلنساف بقوؿ، ىذا 
ىنا؛ لعدـ النظّب، أما قوؿ البصريْب قالوا: ال، البلـ: حرؼ جر على باب ا٤بتفق عليو. فرد عليهم، ماذا 

{ ]النحل: تفعلوف ُب ٫بو،  ِ           }ل ت بػ ْب   ل لن اس      ِ  َ ضارع ىنا، وحرؼ ا١بر ما ، أو جئت ألتعلم؟ دخلت على م[ٗٗ  ِ ُ َ  ِّ
يدخل إال على فعل، قالوا: ال، نضمر أف. أي نقدر أف ٧بذوفة بْب البلـ وبْب الفعل ا٤بضارع، وأف مع الفعل 

 ا٤بضارع اسم مؤوؿ، فلهذا دخلت البلـ، واستقامت كل األحكاـ النحوية على ذلك.
                                    ً       ً   وكما قلت: ا١بماىّب يتابعوهنم ُب ذلك قدٲب ا وحديث ا. 

 ا١بر األوؿ الذي تقدر أو تضمر أف بعده.ىذا حرؼ 
 *** ا٤بًب ***

}َلْم َيُكِن ، و [ٜٚٔ}َما َكاَن اللَُّو لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب{ ]آل عمران: والم الجحود نحو، 
 .[ٖٚٔاللَُّو لِيَـْغِفَر َلُهْم{ ]النساء: 

 *** الشرح ***
ً                            الـ ا١بحود ىي أيض ا البلـ ا٤بعروفة ا٤بشهورة، ولك ن ٱبصوهنا مثل الـ ا١بحود ألهنا ال تكوف كذلك               

إال ُب أسلوب عريب معْب ٨بصص، إذا سبقت بلم يكن، أو ما كاف، أي سبقت بكوف منفي، إذا سبقت 
ٍ            ٗبكاف أو مل يكن، فتسمى ىذه البلـ الـ ا١بحود؛ ألهنا تدؿ حينئذ  على ا١بحود.                                                      



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ْ   ََ    ْ  َ ْ }م ا ك اف  الل و  ل ي ط ل ع ك م  ع ل ى ال غ ي  مثاؿ:   ُ  َ  ِْ  ُِ   ُ      َ   َ { ]آؿ عمراف:  َ    َ ُْ   [، و }مل   ي ك ن  الل و  ل يػ غ ف ر  ٥ب  م { ِٜٚٔ              ب    َ  ِ  ْ  َ ِ   ُ      ِ  ُ  َ َْ       
ٌ                           ، ما كاف ٧بمد  لّبسب، ما كاف ا٤بسلم ليكذب.[ٖٚٔ]النساء:              

 فهذه تسمى الـ ا١بحود، إذا وقعت بعد ما كاف أو مل يكن، وىي حرؼ ا١بر ا٤بعروؼ.
 {: حرؼ نفي، وَ  م ا} :[ٜٚٔعمران: }َما َكاَن اللَُّو لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب{ ]آل قولو: 

، وَ   َ ك اف  } ٍ    {: فعل ماض  ُ  ْ ل ي ط ل ع ك م  } {: فاعل مرفوع، و     ُ الل و  }            َ {: البلـ: حرؼ جر، وتسمى ُب االصطبلح  ُِ  ِْ 
ببلـ ا١بحود، ويطلع: فعل مضارع، منصوب بأف مضمرة ٧بذوفة بعد الـ ا١بحود؛ واضطررنا لتقدريها لكي 

 ، مؤوؿ من أف والفعل ا٤بضارع.                                ٍ تدخل الـ ا١بر على االسم ا٤بؤوؿ حينئذ  
ِ  َ ل يػ غ ف ر  } :[ٖٚٔ}َلْم َيُكِن اللَُّو لِيَـْغِفَر َلُهْم{ ]النساء: قولو:   ْ {: البلـ: الـ ا١بحود، ويغفر: فعل  ِ َ 

 مضارع، منصوب بأف مضمرة، والبلـ داخلة على اسم مؤوؿ.
 *** ا٤بًب ***

 .[ٖٗيـََتبَـيََّن َلَك{ ]التوبة: }َحتَّى وحتى نحو، 
 الشرح ****** 

 وكذلك حٌب.
َ      ، جئت إىل ٧بمد  حٌب أتعلم  منو.                          َ ْب لك، جئت إىل ا٤بسجد حٌب أصلي  مثاؿ: حٌب يتب          ٍ             

ا٤بضارع ينتصب بعد حٌب، وىذا مشهور ُب اللغة، والبصريوف بقوا على قاعدهتم، قالوا: ا٤بعروؼ ُب 
 حٌب أهنا حرؼ. 
ر { ]القدر: مثاؿ:  ِ           }ح ٌب  م ط ل ع  ال ف ج   ْ  َ  ْ   ِ  َْ  َ    َ  آخر الليل. ، سهرت حٌب[٘ 

فهي حرؼ جر، تنصب االسم، فإذا دخلت على فعل مضارع، قالوا: ىي حرؼ ا١بر ا٤بعروؼ، 
ٍ           ً      ً            والفعل ا٤بضارع بعدىا منصوب بأف مضمرة، وأف ا٤بضمرة والفعل حينئذ  يكوناف ا٠ب ا مؤوال  ُب ٧بل جر ٕبٌب.                                                             



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

َ    }ح ٌب   :[ٖٗ]التوبة:  {}َحتَّى يـََتبَـيََّن َلكَ قولو:   على السكوف، ال ٧بل لو من {: حرؼ جر، مبِب 
َ يػ ت بػ ْب   } اإلعراب، و {: فعل مضارع، منصوب بأف مضمرة، واالسم ا٤بؤوؿ من أف والفعل ا٤بضارع: ُب ٧بل   َ َ َ   

 جر ٕبٌب ا١بارة.
والكوفيوف ظلوا على مذىبهم، قالوا: حٌب إف دخلت على اسم فهي حرؼ جر، ٘بره، وإف دخلت 

 على ا٤بضارع فهي حرؼ نصب تنصبو. 
 ا٤بًب *** ***

نـَُها{ ]طو: وكي التعليلية نحو،   ، إذا لم تنَو قبلها الم التعليل.[ٓٗ}َكْي تـََقرَّ َعيـْ
 *** الشرح ***

قد تقولوف: كي ذكرت قبل قليل ُب نواصب ا٤بضارع. لذلك الشيخ خالد قاؿ: كي التعليلية إذا مل 
َ                    تنو  قبلها الـ التعليل.     

َ            مثاؿ: جئت كي أتعلم . كي: حرؼ،  َ                   وأتعلم : فعل مضارع منصوب.                        
 وكي ٰبتمل فيها أكثر من احتماؿ، ٰبتمل أف قبلها حرؼ ا١بر البلـ.

 مثاؿ: جئت لكي أتعلم.
                      ً                              ً                         ٍب حذفت البلـ ىذه اختصار ا، والدليل على ذلك أف تظهر كثّب ا ُب اللغة، تقوؿ: جئت لكي 

َ ْ  َ  َ ْ }ل ك ي بل  ت أ  أتعلم، وجئت كي أتعلم. وُب اآلية السابقة،  ، ظهرت البلـ قبل كي، فإذا [ٖٕا٢بديد: َ  ْ    س و ا{ ] ِ 
ظهرت فالبلـ: حرؼ جر، وكي: ىي الناصبة، والبلـ داخلة على حرؼ مصدري، والفعل ا٤بضارع على اسم 

 مؤوؿ، ما ُب إشكاؿ.
ُب ىذه ا٢بالة ستكوف كي ىنا حرؼ جر وتعليل، حرؼ جر  :إذا لم تنَو قبلها الم التعليلقولو: 

                                              ً                  ت ُب حروؼ ا١بر فا٤بضارع ا٤بنتصب بعدىا ال يكوف منتصب ا منها، وإ٭با يكوف يدؿ على التعليل، وإذا دخل
      ً                                                        منتصب ا بأف مضمرة، وأف ا٤بضمرة مع ا٤بضارع اسم مؤوؿ ُب ٧بل نصب لكي.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ               ً       ً      ً   وعلى ذلك تعرفوف أننا إذا قلنا: جئت لكي أتعلم. فكي حينئذ  ال تكوف إال حرف ا مصدري ا ناصب ا،                                                        
وز ُب كي وجهاف: أف تقدر قبلها البلـ، فتكوف حرؼ مصدري، أو ال وإذا قلت: جئت كي أتعلم. فيج

 تقدر قبلها البلـ، فتكوف حرؼ جر وبعدىا أف.
 ىذه ا٢بروؼ ا١بارة األربعة الٍب تقدر بعدىا أف.

 القسم الثاني:
بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو 

 و أٝبعْب.وأصحاب
 أما بعد،.

رٞبو اهلل -بعد أف ذكر الشيخ أف نواصب الفعل ا٤بضارع أربعة، وىي أف ولن وكي إذف، ذكر ف
، أما إعما٥با ظاىرة فواضح، وأما -أي ٧بذوفة-أف إذف تعمل النصب ُب ا٤بضارع ظاىرة ومضمرة  -تعاىل

عطف، وقد قرأنا أحرؼ ا١بر، وسنقرأ إعما٥با مضمرة، فذكر أهنا تضمر بعد أربعة أحرؼ جر، وثبلثة أحرؼ 
 اآلف أحرؼ العطف الثبلثة.

 *** ا٤بًب ***
 وأما حروف العطف فأو نحو ألقتلن الكافر أو يسلم.

 *** الشرح ***
َ                     حرؼ العطف األوؿ الذي تقدر بعده أؿ ىو أو، ٫بو ألقتلن الكافر أو يسلم ، وأو تأٌب ُب العربية                                                                

، ومن معانيها أف تأٌب ٗبع ٍ                        على معاف  ُب إال، وأف تأٌب ٗبعُب إىل، وىذاف ا٤بعنياف ٮبا ا٤بقصوداف ىنا ٥با، إذا         
 كانت أو ٗبعُب إال أو ٗبعُب إىل فأف ا٤بضارع بعدىا ينتصب بأف مضمرة.

أو ىنا ٗبعُب إال، أي ألقتلن الكافر إال أف يسلم، فيسلم: فعل  قولو: ألقتلن الكافر أو يسلم:
 ٍب ٗبعُب إال.مضارع، منصوب بأف مضمرة بعد أو ال

 وقد تكوف ٗبعُب إىل.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: أللزمنك أو تقضيِب حقي، ألكلمنك أو ٙبضر، ألتصلن بك أو ٙبضر. 
فأو ىنا ليس معناىا التخيّب، وىو ا٤بعُب ا٤بشهور ألو، بل معنها ىنا إىل، أي ألتصلن بك إىل أف 

 ٙبضر، فتحضر: فعل مضارع، منصوب بأف مضمرة بعد أو الٍب ٗبعُب إال.
 ؿ: مثا

 ألستسهلن الصعب أو أدرؾ ا٤بُب
 

                          ِ فما انقادت اآلماؿ إال لصابر   
 

 
 أي ألستسهلن الصعب إىل أف أدرؾ ا٤بُب، وأدرؾ: فعل مضارع، منصوب بأؿ مضمرة.

 مثاؿ: ألجتهدف أو أ٪بح. 
َ  أي ألجتهدف إىل أف أ٪بح .                    

إ٭با لو كانت ٗبعُب إال أو فأو لو كانت للتخيّب فهي عاطفة، ٘بعل ما بعدىا كما قبلها ُب اإلعراب، 
 إىل فهذه ينتصب ا٤بضارع بعدىا بأف مضمرة.

 فأو الٍب ينتصب بعدىا ا٤بضارع أو الٍب ٗبعُب إال أو ٗبعُب إىل.
 *** ا٤بًب ***

 وفاء السببية واو المعية في األجوبة الثمانية.
 *** الشرح ***

 ٢بدوث ما بعدىا. ىي الفاء الٍب تدؿ على أف ما قبلها سبب قولو: فاء السببية:
 واو تدؿ على أف ما بعدىا مصاحب ُب ا٢بدوث ٤با قبلها. قولو: واو المعية:

ً      ً                       وكبلٮبا من حروؼ العطف، لكن ا٤بضارع ال ينتصب بعدٮبا دائم ا مطلق ا، ال بد أف تكوف الفاء                                                   
اء السببية، أي ىي الفاء السببية؛ ألف الفاء العاطفة قد تدؿ على السببية أو ال تدؿ، ال بد أف تكوف ىي ف

ما قبلها سبب ٤با بعدىا، واو ا٤بعية أي أف ما قبلها حدث، وما بعدىا ُب زمن واحد، ال بد أف تكوف ىي 
 فاء السببية وا٤بعية.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍب سيقوؿ بعد األجوبة الثمانية: وبعد النفي احملض. أي أف ا٤بضارع ما  قولو: في األجوبة الثمانية:
 ة إال إذا كاف قبلهما نفي أو طلب.ينتصب بعد فاء السببية وواو ا٤بعي

. ىذا مثاؿ للطلب، فالفاء فاء السببية، ووقع بعدىا ا٤بضارع؛ ألف اإلتياف  َ                                                                    مثاؿ: تعاؿ  إيل فأكرم ك   َ         َ          
. َ  سبب اإلكراـ، وقع قبلها طلب؛ ألف األمر طلب، فتقوؿ: فأكرم ك   َ                                                    

َ  مثاؿ: استذكر فتنجح .                   
َ  مثاؿ: احرص على العلم  فتستفيد .         ِ                     

، ٪بـز الفعل ا٤بضارع؛ ألنو فلو مل تذكر فاء  ْ                         السببية ىنا، تعاؿ  إيل  أكرم ك، احرص على العلم  تستفد        ِ                  ْ         َ                 
 وقع ُب جواب الطلب، فجواب الطلب ٦بزـو إال إذا كاف قبلو فاء السببية أو واو ا٤بعية فأنو ينتصب.

ً       والنهي أيض ا طلب.           
. ْ                      ً          مثاؿ: ال هتمل تنجح  يا ٧بمد. ىنا أتى جواب ا، فينجـز                 

َ                                                  مل فتنجح  يا ٧بمد. ىنا دخلت فاء السببية فتنصب الفعل ا٤بضارع.مثاؿ: ال هت         
ً                                            واالستفهاـ أيض ا يدؿ على الطلب، فلهذا جوابو يأخذ ىذا ا٢بكم.              

َ                ُ  مثاؿ: ىل حملمد  صديق  يركن  إليو؟، ىل حملمد  فّبكن  إليو؟ ىل حملمد  صديق  ويركن  إليو؟، ىل تسافر         ٌ      ٍ              َ      ٍ               ْ      ٌ      ٍ            
ً                  إىل مكة تستفد  علم ا؟، ىل تسافر إىل م     ْ ً    كة فتستفيد  علم ا؟، ىل تسافر إىل مكة وتستفيد  علم ا؟.                َ                            ً     َ           

كل ذلك طلب، وعندما نقوؿ: طلب ُب اللغة. ماذا يشمل؟ كلمة طلب ىذه تأٌب ُب مباحث  
كثّبة، ويسمونو اإلنشاء الطليب، والطلب ُب النحو أو ُب الببلغة ٜبانية أشياء، وبعضهم نظمها لكِب ال أذكر 

، وعرض، وٙبضيض، واستفهاـ، ودعاء، البيت، لكن الطلب ُب النح ٍ                                 و ٜبانية أشياء: أمر، وهني ، وٛبن ، وترج        ٍ      ٌ                       
 إذا قيل: طلب. فيقصد هبا ىذه الثمانية.

 فاألمر تأمره أف يفعل طلب، والنهي تطلب منو أف يَبؾ طلب. 
والتمِب، كأف تقوؿ: ليت يل ٦بتهد. فهذا ليس ٖبرب، ىذا فيو طلب التمِب، ما تتمُب الشيء إال  

 نك تطلب حدوثو، إال أف حدوثو مستبعد، أو مستحيل.أل
ً                                                     والَبجي كأف تقوؿ: لعل ٧بمد ا ٦بتهد. فالَبجي جواب طلب، إال أنو طلب ا٤بتوقع أو احملبوب.                          



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                    َ                               والعرض ىو الطلب بأال  ، والتحضيض ىو الطلب ٕبث وإزعاج. 
َ                                                     مثاؿ: أال  ٘بتهد. ٘بتهد: فعل مضارع، ما ُب داللة على طلب، لكن عندما دخلت أال على ٘بتهد،         

 أصبح فيها طلب، فهذا يسمى عرض بأال.
                               مثاؿ: ىبل  ٘بتهد. ىذا يسمى ٙبضيض.

وىناؾ االستفهاـ كما شرحنا، وكذلك الدعاء، والدعاء ىو األمر، لكنو يكوف من األسفل إىل 
وإذا كاف الطلب من                                                                     ً   األعلى أو من األدىن إىل األعلى، إذا كاف األمر من األدىن إىل األعلى فيسمونو دعاء ، 

ً                                                 األعلى إىل األسفل يسمونو أمر ا، وبعضهم أيض ا يفصل أكثر من ذلك ويقوؿ: إذا كاف من األعلى لؤلدىن              ً                         
                                                                                      فأمر، وإذا كاف من األدىن لؤلعلى فدعاء، وإذا كاف من ا٤بساوي للمساوي فالتماس. لكن  كل ذلك ُب 

. ىذا ما                               ً                 االصطبلح النحوي ا٤بشهور يسمى أمر ا، فقوؿ األب البنو:                                  ً         اذىب. أو قوؿ االبن ألبيو: أعطِب رياال 
يسمى أمر، ىو يسمى أمر ُب ا٢بقيقة ُب العرب، لكن ُب االصطبلح النحوي يسمى أمر، يعرب فعل أمر، 
مبِب على السكوف، ال ٧بل لو من اإلعراب، لكن كثّب من النحويْب خاصة ا٤بتأخرين صاروا يفرقوف بْب األمر 

ف األمر يرتبط باهلل سبحانو وتعاىل أو بأوامر النيب صلى اهلل عليو وسلم أو ٫بو ذلك، والدعاء ٖباصة إذا كا
              ً                                                                                فيسموف ىذا أمر ا، ويسموف الكبلـ الصادر من العبد لربو، أو من الصحابة للنيب صلى اهلل عليو وسلم أو ٫بو 

عاء عند النحويْب ىو               ً                                                        ذلك يسمونو دعاء ، والدعاء ليس ىو الدعاء الشرعي ا٣بالص هلل عز وجل، وإ٭با الد
األمر أو الطلب من األسفل لؤلعلى، حٌب من االبن ألبيو أو من ا٣بادـ لسيده، أو من ا٤بأمور آلمره، أو ٫بو 

                       ً  ذلك، كل ذلك يسمونو دعاء .
ا٣ببلصة: أف الفعل ا٤بضارع ينتصب بعد فاء السببية وواو ا٤بعية بأف مضمرة إذا كاف قبلهما طلب أو 

يقصد بو ٜبانية أشياء: األمر والنهي، والتمِب والَبجي، والعرض والتحضيض، واالستفهاـ نفي، والطلب قلنا: 
 والدعاء. نستمع إىل أمثلة ذلك.

 *** ا٤بًب ***
 جواب األمر نحو تعاَل فأحسَن، أو وأحسَن إليك.

 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، اجتهد فتنجح . َ  مثاؿ: تعاؿ  وأعطيك  رياال              ً      َ        َ           
 *** ا٤بًب ***

.وجواب النهي ٫بو  َ  ال ٚباصم زيد ا فيغضب أو ويغضب                  ً           
 *** الشرح ***
 مثال: ال تضرب أخاك فأعطيَك ريااًل، ال تهمل فتنجَح.
 *** ا٤بًب ***

وجواب التمني نحو ليت الشباب يعود فأتزوج أو وأتزوَج، ونحو ليت لي مااًل فأحَج منو أو 
ي، وجواب العرض نحو أالَ منو، وجواب الترجي نحو لعلي أراجع الشيخ فيفهمني أو ويفهمن وأجحَ 

تنزل عندنا فنكرمك أو ونكرمَك، وجواب التحضيض نحو ىالَّ أحسنت إلى زيٍد فيشكرك أو 
ويشكرك، وجواب استفهام نحو ىل لزيٍد صديٌق فيركَن إليو أو ويركَن إليو، وجواب الدعاء نحو ربي 

قضى على زيٍد فيموَت أو وفقني فأعمَل صالًحا أو وأعمَل صالًحا، وبعد النفي المحض نحو ال يُ 
 ويموَت.

  *** الشرح *** 
َ             فالدعاء كأف تقوؿ: ريب وفقِب فأفهم  ىذه ا٤بسألة، ريب أرشدين إىل الطريق فبل أىلك  ُب الصحراء.                                         َ                                

 قولو: وبعد النفض احملض: ففاء السببية وواو ا٤بعية أما تسبق بطلب أو بنفي.
َ       مثاؿ: زيد  ال يهمل  فينجح  أو وينجح . ال ىن          َ       ُ        ٌ  ا نافية، فينتصب ا٤بضارع ُب جواهبا.        

ٌ    وإف مل تأت  بالفاء، ما يأٌب؛ ألف ا١بواب ال يأٌب إال للشرط أو الطلب، فبل يصح أف نقوؿ: زيد  ال                                                                        ِ         
 يهمل ينجح. فهذا نفي، فما يأٌب.

         ُ                    مثاؿ: ال ي قضى عليهم فيموتوا. 
وقلنا: إف جواـز الفعل ىذا ما يتعلق بنصب الفعل ا٤بضارع، ندخل اآلف على جـز الفعل ا٤بضارع، 

ً                                                  ا٤بضارع نوعْب: ما ٯبـز فعبل  مضارع ا واحد ا، وما ٯبـز فعلْب مضارعْب. والكبلـ ُب جـز ا٤بضارع سهل،        ً     ً                       



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ً                                                    فا١باـز ال بد أف يظهر، وإذا ظهر فأف علمو أيض ا يظهر ُب الفعل ا٤بضارع، لكن الذي يهمنا ُب ا١بواـز اآلف                                           
، وأف نأخذ شيئ ا   من األمثلة والشواىد عليها.                                ً  أف نعرؼ ىذه ا١بواـز

 *** ا٤بًب ***
وجوازم المضارع قسمان: ما يجزم فعاًل واحًدا، وما يجزم فعلين، فالذي يجزم فعاًل واحًدا، 

 لم، ولمَّا، والم األمر، والم الدعاء، وال في النهي والدعاء.
 *** الشرح ***

                                                                       ً              ً ذكر الناظم مل، و٤ب ا، والـ األمر، والـ الدعاء، وال ُب النهي، وال ُب الدعاء، إٝباال  أربعة، وتفصيبل  
                                                                                               ستة، ال ُب النفي، وال ُب الدعاء، ىي أربعة: مل، و٤ب ا، والـ األمر، وال الناىية، ٘بدوف أنو ُب الـ األمر جعلها 

يل من أف كثّب من ا٤بتأخرين يفرقوف بْب الطلب إذا كاف من قسمْب: الـ األمر والـ الدعاء، ٤با قلناه قبل قل
                          ً                                               ً               األعلى إىل األسفل فيسمونو أمر ا، وإذا كاف الطلب من األسفل إىل األعلى فيسمونو دعاء  من باب تعظيم 
اهلل سبحانو وتعاىل، وكذلك ال الناىية، فهي ال الناىية، ولكنهم يفصلوف، فإف كاف النهي من األعلى إىل 

         ً                                              ً                           يسمونو هني ا، وإذا كاف النهي من األسفل إىل األعلى يسمونو دعاء ، إ٭با فهي أربعة ُب ا٢بقيقة، األسفل ف
َ                                       وبعضهم يزيد ُب العدد، فيزيد ُب ىذه ا١بواـز أمل، ويزيد أمل ، كما فعل صاحب اآلجرومية، وىي ُب ا٢بقيقة                                                     

                                                          مل، دخلت عليها أداة استفهاـ، و٤ب ا دخلت عليها أداة استفهاـ.
ا أربعة: مل، و٤ب ا، والـ األمر، وإف شئت أف ٚبرج ا٣ببل ً                                            صة: أف جواـز ا٤بضارع الٍب ٘بـز فعبل  واحد      ً                               

من ىذا اإلشكاؿ تقوؿ: الـ الطلب. وال الناىية، وإذا أردت أف ٚبرج من ا٣ببلؼ تقوؿ: ال الطلب أو ال 
 الطلبية.

 *** ا٤بًب ***
}َلمَّا َيُذوُقوا الماضي المتصل بالحال نحو،  فلم لنفي الفعل المضارع مطلًقا، ولمَّا لنفي الفعل

 .[َٛعَذاِب{ ]ص: 
 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

                                             ً                 ُب ىذه العبارة معُب مل و٤ب ا، كأنو استشعر استشكاال  عند بعض الطبلب ُب  -رٞبو اهلل تعاىل-بْب 
                                                                              التفريق بْب مل و٤ب ا، فقاؿ: إف العرب تفرؽ بينهما، أما مل فهو للنفي ا٤بطلق ُب ا٤باضي.

مثاؿ: مل يذىب. أي مل يفعل الذىاب ُب ا٤باضي القريب أو البعيد، فلم لنفي الفعل ُب ا٤باضي 
    ً                                     مطلق ا سواء كاف ُب ا٤باضي القريب أو البعيد.

                                                                                 أما ٤ب ا فهي لنفي الفعل ُب ا٤باضي القريب، أي الفعل ما حدث ُب ا٤باضي القريب، لكن  توقع 
ب؟ ما تدري، ما ُب داللة، كبلمك فقط إنو ما ذىب، فإذا حدوثو كبّب، تقوؿ: ٧بمد ما ذىب. ىل سيذى

ٌ                                                          قلت: ٧بمد  ٤ب ا يذىب إىل ا٤بدرسة. فهو ما ذىب إىل اآلف، لكن  ذىابو متوقع.         
                                                                              إذف: فالفرؽ إف مل للنفي ا٤بطلق، و٤ب ا للنفي إىل ا٢باؿ وبعد ا٢باؿ وقوع الفعل ا٤بتوقع.

ٌ                  ّ            مثاؿ: ٧بمد  وصل إىل الرياض و٤ب ا يدخلها. أي  أنو قريب من الرياض ودخولو متوقع.         
ٌ                                                     مثاؿ: ٧بمد  مل يدخل الرياض. ما ندري قريب أـ بعيد، ىو ما دخل فقط.          

ٌ         أف ذوقو للعذاب قريب  ومتوقع. -واهلل أعلم-فا٤بعُب  :[ٛ}َلمَّا َيُذوُقوا َعَذاِب{ ]ص: قولو:                     
 *** ا٤بًب ***

، ولمَّا يقم [َٔنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{ ]الشرح: }أََلْم وقد تلحق لم ولمَّا ىمزة االستفهام نحو، 
 زيد.

 *** الشرح ***
ٍ                            وإذا دخلت ٮبزة االستفهاـ على مل و٤ب ا كاف معُب االستفهاـ حينئذ  االستفهاـ التقريري، أي ليس                                                         

 االستفهاـ ا٢بقيقي، ليس السؤاؿ.
و ما شرحت يل. مثاؿ: أمل أكرمك، أمل أشرح لك. ما انتظر منك أف ٘بيب وتقوؿ: شرحت يل أ

 ال، فهذا معناه إين أقرر إين شرحت لك، فهذا يكوف استفهاـ تقريري. 
كأنو قاؿ سبحانو وتعاىل: وقد شرحنا لك   :[ٔ}أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{ ]الشرح: قولو: 

 صدرؾ.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 *** ا٤بًب ***
 والم األمر والدعاء لطلب الفعل، والم في النهي والدعاء لطلب الترك.

 شرح ****** ال
 بْب ا٤بعُب، ومعناٮبا واضح.

 *** ا٤بًب ***
 والذي يجزم فعلين حرف واسٌم.

 *** الشرح ***
ٯبمع بينهما أهنما من أدوات الشرط، فالذي ٯبـز فعلْب أدوات الشرط،  قولو: حرٌف واسٌم:

وما ىو  وأدوات الشرط إما حروؼ وإما أ٠باء، وسيفصل الكبلـ ُب ىذه األدوات، يبْب ما ىو اسم منها
 فعل، ٍب سيبْب معانيها التفصيلية.

 *** ا٤بًب ***
فالحرف إن باتفاق، وإذما على األصح، وىما موضوعان لمجرد الداللة على تعليق الجواب 

 على الشرط.
 *** الشرح ***

بْب نوعهما، إف وإذما حرفاف، أما إف باتفاؽ  قولو: فالحرف إن باتفاق، وإذما على األصح:
إذما فعلى خبلؼ، فسيبويو قاؿ: إهنا حرؼ. وبعض النحويْب قاؿ: إهنا اسم. وشيخنا خالد  النحويْب، وأما

 اختار من ا٤بذىبْب مذىب سيبويو أف إذما حرؼ.
بْب الناظم استعما٥بما، : وىما موضوعان لمجرد الداللة على تعليق الجواب على الشرطقولو: 

ٍ                                               أي أف ا١بواب متعلق بالشرط دوف الداللة على معُب  آخر غّب الشرط؛ ألف أدوات الشرط القادمة تدؿ على                                            
ٍ                                                                       الشرط وعلى معُب  آخر، قد تدؿ على الشرط وعلى الزماف، تدؿ على الشرط وعلى ا٤بكاف، تدؿ على               



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

غّب عاقل، أما إف وإذما ال تدؿ إال على  الشرط وعلى أف صاحبها عاقل، على الشرط وعلى أف صاحبها
 الشرط فقط، ومعُب الشرط أف ا١بواب متعلق بفعل الشرط.

 مثاؿ: إف ٘بتهد تنجح. أي أف النجاح متعلق ومَبتب على االجتهاد.
 *** ا٤بًب ***

 واالسم ظرف وغير ظرف.
 *** الشرح ***

على زماف أو مكاف، وغّب الظرؼ والظرؼ ُب االصطبلح النحوي كما بينا أكثر من مرة ىو ما دؿ 
 األ٠باء الٍب ال تدؿ على زماف أو مكاف.

 *** ا٤بًب ***
 فغير الظرف من، وما، ومهما، وأي، وكيفما.

 *** الشرح ***
ٍ          ىذه ٟبسة أ٠باء ليس فيها داللة على زماف  أو مكاف.                                    

 *** ا٤بًب ***
 نى، وحيثما.والظرف زماني ومكاني، فالزماني متى وأياَن، والمكاني أين، وأ

 *** الشرح ***
َ  الظرؼ ٟبسة: اثناف يدالف على الزماف، مٌب وأياف .                                           

مثاؿ: مٌب تأٌب أكرمك. فهذا شرط وزماف، مٌب: تدؿ على الشرطية، أي أف اإلكراـ ترتب وتعلق 
ً                                                                            على اإلتياف، وأيض ا فيها الداللة على الزماف، فلهذا تعرب ظرؼ، ُب إعراهبا نقوؿ: ظرؼ زماف. كما سيأٌب                 

 ُب اإلعراب.
 وثبلثة منها تدؿ على ا٤بكاف، وىي أين، وأىن، وحيثما.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

مثاؿ: أين تسكن أسكن. ىذا شرط وفيو داللة على ا٤بكاف، فلهذا يقاؿ ُب إعراب أين: ظرؼ 
 مكاف.

 *** ا٤بًب ***
 وىي تنقسم إلى ستة أقسام. 

 *** الشرح ***
ا وإال أتضح أف بعضها تدؿ على زماف التقسيم ىذا متضح ٩با قالو من قبل، لكن يريد أف يفصله

 ومكاف، وبعضها ما تدؿ على ذلك، والذي ما يدؿ على زماف ومكاف، سيبينو اآلف بالتفصيل.
 *** ا٤بًب ***

 ما وضع للداللة على مجرد تعليق الجواب على الشرط، وىي إن وإذما.
 *** الشرح ***

 شرحنا ذلك وذكره من قبل.
 *** ا٤بًب ***

 ضمن معنى الشرط وىو َمْن. للداللة على مجرد من يعقل، ثموما وضع 
 *** الشرح ***

ْ  م ن  ما تستعمل إال مع العاقل، واستعما٥با مع العاقل إضافة إىل داللتها على الشرط، فإذا قلت: م ن    َ                                                                                   ْ  َ
من فيها                                                 ً        ً                              ٯبتهد يفلح. ما تقصد إال العاقل، ما تقصد بذلك حيوان ا أو ٝباد ا، إ٭با يستعمل ذلك مع العقبلء، ف

داللة على الشرطية؛ ألف الفبلح متعلق ومَبتب على االجتهاد، وفيها داللة على أف صاحبها عاقل؛ ألهنا ال 
 تستعمل إال مع العاقل.

 *** ا٤بًب ***
 وما وضع للداللة على ما ال يعقل ثم ضمن معنى الشرط وىو ما ومهما.

 *** الشرح ***



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ا.لو أردت الشرط ولكن مع غّب عاقل تأٌب ٗب
: من يزرع ٰبصد. فبل يصح، فلو                                                      ً                           مثاؿ: ما يزرع ٰبصد. ألف الزرع غّب عاقل، لكن ما تقوؿ مثبل 
أردت الزارع نفسو تأٌب ٗبن، تقوؿ: من يزرع ٰبصد. وإذا أردت ا٤بزروع غّب العاقل تقوؿ: ما. وىذه أشياء 

 واضحة لنا ٫بن، لكن ال بد أف تكرر.
 *** ا٤بًب ***

 الزمان ثم ضمن معنى الشرط وىو متى وأياَن.وما وضع للداللة على 
 *** الشرح ***

َ                                        ىذا ا٤بهم اآلف ُب معرفة اإلعراب، نقوؿ: مٌب وأياف  ىذه دالة على الزماف، ٍب ضمنت معُب الشرط.                                            
 إذف: إذا أردت أف تعرهبا، تعرهبا على أهنا اسم يدؿ على زماف، أي ظرؼ زماف.

 *** ا٤بًب ***
 ان ثم ضمن معنى الشرط وىو أين وأنى وحيثما.وما وضع للداللة على المك

 *** الشرح ***
ال بد أف نعرؼ ما يدؿ على ا٤بكاف، لنعربو فيما بعد ظرؼ مكاف، وما يدؿ على الزماف سيعرب 

 ظرؼ زماف، وما ال يدؿ على زماف وال مكاف، يعرب إعراب األ٠باء، أي مبتدأ، مفعوؿ بو، و٫بو ذلك.
 *** ا٤بًب ***

 بين األقسام األربعة. وما ىو متردد
 *** الشرح ***

ىناؾ نسخ هبا األقساـ ا٣بمسة، ولكن األربعة األصح، أي األقساـ األربعة الٍب قبلو، ا٣بامس، 
                               ً                                                                    والرابع، والثالث، والثاين؛ ألف أي ا الٍب سيذكرىا أي ال تقع إال ا٤بوقع الثاين، عاقل، أو الثالث، غّب عاقل، أو 

 مكاف، لكن ال تأٌب ُب موضع األوؿ وىو الداللة على ٦برد الشرط.الرابع، زماف، أو ا٣بامس، 
 *** ا٤بًب ***



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 وما ىو متردد بين األقسام األربعة وىو أي فأنها بحسب ما تضاف إليو.
 *** الشرح ***

 فأي إف أضيفت إىل عاقل فهي مستعملة مع العاقل.
. ْ  مثاؿ: أيهم يقم أقم معو. مستعملة استعماؿ م ن   َ                                         

 كتاب تقرأ أقرأ. تستعمل استعماؿ غّب العاقل كما.مثاؿ: أي  
 مثاؿ: أي يـو تصم أصم. زماف.

 مثاؿ: أي مكاف ٘بلس أجلس. مكاف.
إذف: استعملت مع ا٤بكاف والزماف والعاقل وغّب العاقل مَبددة بْب ىذه األقساـ األربعة ٕبسب ما 

 تضاؼ إليو، وسيأٌب اآلف بشواىد.
 *** ا٤بًب ***

 .[ْٛ٘ٔم َتُكْن آَمَنْت{ ]األنعام: }لَ مثال لم نحو، 
 *** الشرح ***

{ ]األنعاـ:    َْ }مل   قولو:  ْ            ت ك ن  آم ن ت   َ َ   ْ  ُ ُ  ْ ت ك ن  } {: حرؼ جـز ونفي، و  َْ }مل   : [َٛ٘ٔ  {: فعل مضارع، َ 
{} ٦بزـو بلم، وعبلمة جزمو السكوف، و ْ  آم ن ت  : ٝبلة من فعل وفاعل، ُب ٧بل نصب خرب كاف، وا٠بها:  َ َ 

 مستَب تقديره ىي.
 *** *** ا٤بًب

 .[ٛ}َلمَّا َيُذوُقوا َعَذاِب{ ]ص: ومثال لمَّا نحو، 
 *** الشرح ***

ُ  ُ   }ل م ا ي ذ وق وا :[ٛ}َلمَّا َيُذوُقوا َعَذاِب{ ]ص: قولو:  {: فعل مضارع، ٦بزـو بلما، وعبلمة جذمو  َ     َ 
َ   ِ ع ذ اب  } حذؼ النوف، وواو ا١بامعة: فاعل، وؿ: {: مفعوؿ بو، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، ولكن مل يقَ 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

    ً                                                                                         عذاب ا. ألف ىناؾ ياء متكلم ٧بذوفة، مل يذوقوا عذايب، حذفت ياء ا٤بتكلم، بقيت الكسرة دالة عليها، ومثل 
ْ            }و ل م ا ي د خ ل  اإل  ٲب اف  ُب  قػ ل وب ك م { ]ا٢بجرات: ذلك قولو تعاىل:   ُ  ِ  ُُ   ِ   ُ  َ ِْ    ِ  ُ  ْ  َ     ََ  ٔٗ]. 

 *** ا٤بًب ***
ْنِفْق ُذو َسَعٍة{ ]الطالق: ومثال الم األمر نحو،  َنا ، ومثال الم الدعاء نحو، [ٚ}لِيـُ }لِيَـْقِض َعَليـْ

، ومثال ال [ٖٖ}اَل َتَخْف َواَل َتْحَزْن{ ]العنكبوت: ، ومثال ال في النهي نحو، [ٚٚ]الزخرف:  {رَبُّكَ 
}ِإْن تـُْؤِمُنوا َوتـَتـَُّقوا يـُْؤِتُكْم{ ]محمد: ، ومثال إن نحو، [ٕٙٛ}اَل تـَُؤاِخْذنَا{ ]البقرة: في الدعاء نحو، 

ٖٙ]. 
 *** الشرح ***

ْنِفقْ قولو:   البلـ: الـ األمر، وينفق: فعل مضارع، ٦بزـو بالبلـ، وعبلمة جزمو السكوف. {:}لِيـُ
َنا رَبُّكَ قولو:                                         ً   ىذا خطاب من الكفار ٣بزنة جهنم، فسماه دعاء ،  :[ٚٚ]الزخرف:  {}لِيَـْقِض َعَليـْ

النحويْب من األسفل إىل األعلى، وال يراد بو       ً                                             ال أمر ا؛ ألنو من األسفل إىل األعلى، فقلنا: إف الدعاء عن
 الدعاء ا٤بعروؼ ُب اصطبلح أىل الشرع الذي ٯبب أف ٱبلص هلل سبحانو وتعاىل. 

اآلف بدأ بأدوات الشرط، ما سبق جواـز الفعل  :[ٖٙ}ِإْن تـُْؤِمُنوا َوتـَتـَُّقوا يـُْؤِتُكْم{ ]محمد: قولو: 
الٍب ٘بـز فعلْب، ال بد أف نعرؼ أداة الشرط، وأف نعرؼ فعل  الواحد، من ىنا سيبدأ بأمثلة أدوات الشرط

{ ، ، وأف نعرؼ جواب الشرط اجملزـو ْ ِ ُ   تػ ؤ م ن وا} {: أداة الشرط، وِ  ْ إ ف  الشرط اجملزـو  ُ  ، {: فعل الشرط، ٦بزـو
ُ   و تػ تػ ق وا} وعبلمة جزمو حذؼ النوف، واو ا١بماعة: فاعل، و و  {: معطوفة على فعل الشرط، فهي ٦بزـو مثلو،َ   َ   

ُ  ْ ؤ ت ك م    ُ يػ  } ، وعبلمة جزمو حذؼ الياء، أصلو يؤٌب.ْ ِ   {: جواب الشرط، ٦بزـو
 *** ا٤بًب ***

 ومثال إذما نحو:
 وإنك إذما تأِت ما أنَت أمًرا

 

 بو تُلِف من إياه تأمر آتيا 
 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ِمْن َوَما تـَْفَعُلوا ، ومثال ما نحو، }[ٖٕٔ}َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِو{ ]النساء: ومثال َمْن نحو، 
، ومثال مهما نحو، وأنِك مهما تأمري القلب يفعل، ومثال أي نحو، [َٜٚٔخْيٍر يـَْعَلْمُو اللَُّو{ ]البقرة: 

َلُو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى{ ]اإلسراء:   .[ٓٔٔ}أَيِّا َما َتْدُعوا فـَ
 *** الشرح ***

ؿ: األمر الذي تأمر بو، إذا يقو  :وإنك إذما تأِت ما أنَت أمًرا، بو تُلِف من إياه تأمر آتياقولو: 
، وعبلمة  : فعل الشرط، ٦بزـو ِ                          رآؾ الناس تعمل بو فأهنم سيعملوف بو. ىذا ا٤بعُب، وإذما: أداة الشرط، وتأت                                                                     

، وعبلمة جزمو حذؼ الياء. : جواب الشرط، ٦بزـو ِ                                          ا١بـز حذؼ الياء، وتلف                      
َ  ْ يػ ع م ل  } أداة الشرط، و{:  َ  ْ }م ن   :[ٖٕٔ}َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِو{ ]النساء: قولو:   ْ {: فعل  َ 

، وعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة.ُ ْ َ ٯب  ز  } الشرط، و  {: جواب الشرط، ٦بزـو
ْ  َُ   تػ ف ع ل وا} {: أداة الشرط، وَ  م ا}: [ٜٚٔ}َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر يـَْعَلْمُو اللَُّو{ ]البقرة: قولو:  {: فعل  َ 

، وعبلمة جزمو حذؼ النوف، و } و  الشرط، ٦بزـو ْ  ُ يػ ع ل م   َ ْ ، وعبلمة جزمو السكوف.{ َ   : جواب الشرط، ٦بزـو
، وعبلمة  :وأنِك مهما تأمري القلب يفعلقولو:  مهما: أداة الشرط، وتأمري: فعل الشرط، ٦بزـو

، وعبلمة جزمو السكوف، وكسر للقافية. : فعل مضارع، ٦بزـو ِ                                                    جزمو حذؼ النوف، ويفعل                       
َلُو اأْلَْسَماُء اْلُحسْ قولو:  {: أداة الشرط، وىي أداة   َ   }أ ي ا :[َٓٔٔنى{ ]اإلسراء: }أَيِّا َما َتْدُعوا فـَ

الشرط الوحيدة ا٤بعربة، كل أ٠باء الشرط مبينة إال أي فأهنا معربة؛ ٤ببلزمتها اإلضافة، وإعراهبا: مفعوؿ بو 
ع وامقدـ لتدعوا، منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة، و } ُ   ت د   ْ {: فعل الشرط، ٦بزـو بأي، وىو الذي نصب أيا، َ 

ً       الشرط أيض ا، و } وىو فعل         } ْ  َ فػ ل و  األ  ٠ب  اء  ا٢ب  س ُب  ُْ    ُ  َ ْ َ : جواب الشرط، وىو جلمة ا٠بية؛ ألف جواب الشرط قد  َ َ ُ    ْ
، وقد يكوف فعل ماضي، وقد يكوف ٝبلة ا٠بية، وىنا ٝبلة ا٠بية.  يكوف فعل مضارع فينجـز

،                                     ً                                         ومثاؿ كيفما ٫بو، كيفما تتوجو تصادؼ خّب ا، فكيفما: اسم الشرط، وتتوجو: فعل الشرط ٦ب زـو
.  وتصادؼ: جواب الشرط ٦بزـو



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وكيفما قلنا من قبل: إهنا ليست من الظروؼ. وعندما ذكر األقساـ الستة ما أدخل فيها كيفما، 
                          ُ                                                         و٥بذا قاؿ الشارح: وىذا ٩با ي تأمل. ألف ىناؾ خبلؼ ُب معناىا، فبعضهم ٱبصها ٗبعُب ا٢باؿ، وبعضهم 

       ً                                        علها ا٠ب ا، فمن جعلها دالة على ا٢باؿ قاؿ ىنا: إهنا ٯبعلها من الظروؼ، وبعضهم ٱبرجها من ذلك كلو وٯب
               ً   حاؿ مقدمة وجوب ا. 

 *** ا٤بًب ***
  ومثال متى نحو، متى أضع العمامة تعرفوني، ومثال أيان نحو،

 أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا
 

 لم تدرك األمن منا لم تزل حذرا 
 

َنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم }ومثال أين نحو،   .[ٛٚاْلَمْوُت{ ]النساء: أَيـْ
 *** الشرح ***

،  قولو: متى أضِع العمامة تعرفوني: مٌب: ظرؼ زماف، ُب ٧بل نصب، وأضع: فعل الشرط، ٦بزـو
وعبلمة جزمو السكوف، وكسرت ُب البيت؛ اللتقاء الساكنْب، والعمامة: مفعوؿ بو، وتعرفوين: جواب الشرط، 

، وعبلمة جزمو حذؼ النوف، وواو ا١ب  ماعة: فاعل.٦بزـو
                   ً   أي إف أمناؾ صرت آمن ا،  :لم تدرك األمن منا لم تزل حذرا أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذاقولو: 

                     ً                                                                  وإذا ٤بن نؤمنك صرت خائف ا ولو أمنك كل الناس، فهو يفتخر بذلك، فأياف: اسم شرط، ظرؼ زماف، ُب 
، وعبلمة جزمو السكوف، وتأمن: جواب  ، وعبلمة ٧بل نصب، ونؤمنك: فعل الشرط، ٦بزـو الشرط، ٦بزـو

 جزمو السكوف.
َنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت{ ]النساء: }قولو:  َ  أ يػ ن م ا} :[ٛٚأَيـْ {: أداة الشرط، وىي اسم، وىي  َ ْ َ 

ُ  ُ   ت ك ون وا} ظرؼ مكاف، ُب ٧بل نصب، وما: صلة، و ، وعبلمة جزمو حذؼ النوف،َ  و  {: فعل الشرط، ٦بزـو
ر ك ك م  } ُ  ُ ي د   ِْ  ْ ، وعبلمة جزمو السكوف.{: جواب الشرط، ٦بُ   زـو

 *** ا٤بًب ***
 ومثال أّنى نحو:



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 فأصبحت أّنى تأتيها تستجر بها
 

 تجد حطًبا جزاًل ونارًا تأججت 
م  وث

 ومثال حيثما نحو:
 وحيثما تستقم يقدر لك

 

 اهلل نجاًحا في غابر األزمان 
 

 *** الشرح ***
: أداة الشرط، وىي  :ونارًا تأججت تجد حطًبا جزاًل ، فأصبحت أّنى تأتيها تستجر بهاقولو:  ّ                   أىن   

اسم شرط داؿ على ا٤بكاف، أي ىذا ا٤بكاف الذي ٘بد فيو ما ذكره، فهي ظرؼ مكاف، ُب ٧بل نصب، 
، وعبلمة جزمو  ، وعبلمة جزمو حذؼ الياء، و٘بد: جواب الشرط، ٦بزـو وتأتيها: فعل الشرط، ٦بزـو

ّ                 ً  وقد يقع ُب األفعاؿ، فا٤بعُب أىن  تستجر هبا ٘بد حطب ا السكوف، وتستجر: بدؿ، فالبدؿ قد يقع ُب األ٠باء                           
    ً     ً                                                     جزال  ونار ا تأججت، والبدؿ يعرب بإعراب ا٤ببدؿ منو، فهو ٦بزـو مثلو.

حيثما: ظرؼ مكاف، ُب ٧بل  :اهلل نجاًحا في غابر األزمان وحيثما تستقم يقدر لكقولو: 
، و  عبلمة جزمو السكوف، ويقدر: جواب نصب، مبِب على الضم، وما: صلة، وتستقم: فعل الشرط ٦بزـو

، وعبلمة جزمو السكوف.  الشرط، ٦بزـو
 *** ا٤بًب ***

 ويسمى األول من الفعلين فعل الشرط، والثاني منهما جواب الشرط وجزاء الشرط.
 *** الشرح ***

ُب الدرس القادـ وىو  -إف شاء اهلل تعاىل-ىذا واضح ومشهور، واجملرورات وما بعدىا سنجعلها 
 األخّب. الدرس

 واهلل أعلم.
  



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 ٜٔاجمللس: 
، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 وأصحابو أٝبعْب.
 ،.أما بعد

، ُب -رٞبو اهلل تعاىل-فهذا ىو الدرس التاسع عشر من دروس شرح األزىرية للشيخ خالد األزىري 
ٍ  جامع الراجحي ٕبي ا١بزيرة، ُب الليلة ا٣بامسة، من الشهر ا٣بامس، من سنة ٜباف  ىذا ا١بامع ا٤ببارؾ،                                                                    

 وعشرين وأربعمائة وألف من ىجرة ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وسلم.
إف شاء اهلل -انتهينا ُب الدرس ا٤باضي من الكبلـ على ا٤بنصوبات وعلى اجملزومات، ُب ىذه الليلة 

ات، واجملرورات أمرىا سهل، والكبلـ فيها ليس بالطويل، وٲبكن حصره ُب  سنبدأ بالكبلـ على اجملرور  -تعاىل
كلمات قليلة، وقد فعل ذلك الشيخ خالد، فحصر الكبلـ فيها ُب وريقات قليلة، نسمعها قبل أف نبدأ 

 بشرحها.
 *** ا٤بًب ***

المجرورات قسمان: مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف ال باإلضافة، فاألول من يجر بمن 
لى وعن وعلى وفي وربَّ والباء والكاف والالم وحروف القسم وىي الباء والواو والتاء، والثاني ثالثة وإ

أقسام: ما يقدر بالالم نحو، غالم زيٍد، وما يقدر بمن نحو، خاتم فضٍة، وما يقدر بفي نحو، مكر 
 حرف أو مضاف.الليل، وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنو مجرور بما جر متبوعو من 

 *** الشرح ***
جملرورات ا٤بشهورة، واجملرورات ا٤بشهورة ااجملرورات ُب العربية كما يرى الشيخ خالد قسماف، أي 

 نوعاف:
 النوع األوؿ: االسم اجملرور با٢برؼ.

 النوع الثاين: االسم اجملرور باإلضافة. 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

لى غّبىا، إذف فبل تبحث ُب وقد سبق الكبلـ من قبل على أف ا١بر خاص باأل٠باء، فبل يدخل ع
؛ ألنو الذي يتصور فيو أف يكوف ٦برور ا، ىذا االسم ٯبر ُب موضعْب:  ٍ                                  ً                        اجملرورات إال عن اسم                   

                          ً                            ا٤بوضع األوؿ: أف يكوف مسبوق ا ٕبرؼ جر. ويسمى اجملرور با٢برؼ.
                          ً                             ا٤بوضع الثاين: أف يكوف ٦برور ا با٤بضاؼ. ويسمى اجملرور للمضاؼ.

أف اجملرور ٕبروؼ  -رٞبو اهلل تعاىل-بالكبلـ على اجملرور ٕبروؼ ا١بر، فذكر                   ً بدأ الشيخ خالد أوال  
ً    ا١بر ىو ما سبق ٕبرؼ من حروؼ ا١بر، وحروؼ ا١بر ىي حروؼ ما بعدىا ٠باع ا، وعندما نقوؿ: ٠باع ا.                     ً                                                             
 أي أنو ال حيلة لك معها إال أف ٙبفظها، أو على األقل أف تستظهر ىذه ا٢بروؼ، إذا رأيتها تعرؼ أهنا

                                          ً                                              تعمل ا١بر ُب االسم الذي بعدىا، مٌب ما رأيت حرف ا من ىذه ا٢بروؼ ا١بارة فبل بد أف تعرؼ االسم اجملرور 
هبا، ىذه ا٢بروؼ ذكر الشيخ منها ما يلي، ذكر من وإىل، وعن وعلى، وُب والباء والكاؼ والبلـ، وذكر 

ومن ورائها حروؼ جر أخرى ٨بتلف حروؼ القسم وىي ثبلثة: الباء والواو والتاء، ىذه أشهر حروؼ ا١بر، 
فيها، فلهذا أعرض عنها الشيخ خالد؛ ألف كتابو ىذا متوسط، و الكبلـ على حروؼ ا١بر ا٤بختلف فيها ال 

 يناسبو ىذا الكتاب ا٤بتوسط.
ْ  ِ }س ب ح اف  ال ذ ي أ س ر ى ب ع ب د ه  ل ي بل  م ن  ال م س ج  من ذلك قولو سبحانو:  :وإلى ِمنْ من يجر بقولو:   َ  ْ   َ  ِ ً  َْ   ِ ِ  َْ  ِ   َ  ْ  َ   ِ      َ   َ  ْ ُ ِ  د   

د  األ  ق ص ى{ ]اإلسراء:  َ             ا٢ب  ر اـ  إ ىل  ال م س ج   َْ ْ    ِ  ِ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  ِ ، فهذه من وإىل، فمن جرت ا٤بسجد، وا٤بسجد ىنا اسم ظاىر، [ٔ  َْ َ 
                                                                      ً      ً         وكذلك إىل جرت ا٤بسجد و ىو اسم ظاىر، ونقوؿ: كبلـ منو وإليو. فمن ىنا جرت ا٠ب ا مضمر ا، وكذلك 

 وا٤بضمر.                ً                                 إىل كذلك جرت مضمر ا، أي أف من وإىل ٯبراف االسم الظاىر 
كذلك عن وكذلك على، وكذلك ُب، كلها ٘بر االسم الظاىر وا٤بضمر،  قولو: وعن وعلى وفي:

 واألمثلة على ذلك كثّبة ومشهورة. 
َ           }ر ض ي  الل و  ع ن  ال م ؤ م ن ْب { ]الفتح: مثاؿ:   ِ ِ ْ  ُ  ْ   ِ  َ   ُ      َ  ِ  َ  ٔٛ]. 

 مثاؿ: توكلت على اهلل، وأقبلت عليو.
 س.مثاؿ: النعيم ُب ا١بنة وفيها ما تشتهيو األنف

ً                     أيض ا ٘بر الظاىر وا٤بضمر.  قولو: والباء:    



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: اعتصمت باهلل، واستعنت بو.
ً        أيض ا كذلك. قولو: والالم:    

 مثاؿ: األمر هلل، ولو ا٢بمد.
الكاؼ ما ٘بر ا٤بضمر، كلها أمور ٠باعية، ما تقوؿ: أنا كو. كقولك: أنا لو.  قولو: والكاف:

                             ً        فحروؼ ا١بر بعضها أوسع استعماال  من بعض.
 ثاؿ: ا٤بسلم كالنخلة.م

 :  قولو: وربَّ
. : اسم ٦برور برب  ٍ                 مثاؿ: رب  أخ  لك مل تلده أمك. أخ                    ٍ             

 فهي حروؼ معروفة، كقولك: باهلل، تاهلل، واهلل.  :وحروف القسم وىي الباء والواو والتاءقولو: 
 مثاؿ: تاهلل ألكيدف أصنامكم.

                                            ً  والواو ىي أشهر حروؼ القسم، واستعما٥با كثّب جد ا.
َ    }و الض ح ى )مثاؿ: واهلل،  { ]الضحى: ٔ  َ   ُّ ِ           ( و الل ي ل  { ]األنعاـ: ، [ٕ، ٔ   َ    ْ  َ            }و ال ق م ر   َ  َ  .[، وغّبىاٜٙ  َ ْ 

ىذا ما يتعلق باجملرور ٕبرؼ ا١بر، وقلنا: ال ٫بتاج إىل أكثر من أف ٫بفظ حروؼ ا١بر أو على األقل 
 أف نستظهرىا، مٌب ما رأينها ال بد أف ٕبث عن اجملرور بعدىا.

ٍ            ن ٧بمد . من: حرؼ جر، و٧بمد : اسم ٦برور.مثاؿ: عجبت م                   ٍ      
مثاؿ: عجبت من إٮبالك. من: حرؼ جر، وإٮبالك: اسم ٦برور، وىو مضاؼ، والكاؼ: مضاؼ 

 إليو.
مثاؿ: عجبت من أف هتمل. من حرؼ جر، وأف هتمل: اسم، وبالتفصيل، حرؼ، وفعل، واسم، 

كبلـ من حرؼ مصدري وفعل بعده، فأف أف: حروؼ، وهتمل: فعل، والفاعل: أنت، اسم، لكن إذا تركب ال
، واالسم الذي جره ا٤بصدر ا٤بؤوؿ، فلهذا ُب اإلعراب تقوؿ: من:                  ً           ً      ً                                                       هتمل كلها تكوف ا٠ب ا، وتسمى ا٠ب ا مؤوال 
َ                                           حرؼ جر، وأف: حرؼ مصدري ناصب للمضارع، وهتمل : فعل منصوب بأؿ، والفاعل مستَب تقديره أنت،                                          



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

نبو إىل أف بعض الناس قد يفهم أف اجملرور ٕبرؼ ا١بر ىو ا٤بصدر وأف هتمل: اسم ُب ٧بل جر، ونقوؿ ذلك لل
                                                                                           ً  الصريح الذي يقابل ىذا ا٤بصدر ا٤بؤوؿ وىو إٮباؿ، إذا قلنا: إٮباؿ. فهذا ىو ا٤بصدر الصريح، يسمى مصدر ا 
   ً                                                                                  صرٰب ا، أما أف هتمل: فهذا يسمى مصدر مؤوؿ، والذي عندنا ُب الكبلـ ا٤بصدر ا٤بؤوؿ، فهو الذي دخل 

 حرؼ ا١بر.عليو 
 ىذا ما يتعلق بالنوع األوؿ من اجملرورات وىو اجملرور ٕبرؼ ا١بر، واألمر فيو واضح.

والنوع الثاين من اجملرورات: اجملرور با٤بضاؼ، وىذا الذي يسمى بباب اإلضافة ُب النحو، فاإلضافة 
ً                                استعما٥با ُب الكبلـ العريب كثّب جد ا، واألمثلة عليها ال ٙبصى، يعرفوف  اإلضافة بقو٥بم: نسبة بْب ا٠بْب على                             

ً                            معُب البلـ أو ُب أو من. ىذا التعريف العلمي، ولو أردنا أف نفهما فهم ا تعليم ا قبل أف نبدأ الكبلـ على ما         ً                                                               
يتعلق هبا ُب الكتاب، اإلضافة ىي حاجة لغوية قد ٰبتاج اإلنساف أف ٯبعل ا٠بْب يدالف على شيء واحد، 

:  فاألصل ُب اللغة أف كل كل              ٍ                                                   ً   مة تدؿ على شيء  واحد، كل كلمة ٥با معُب مستقل تدؿ عليو، فإذا قلت مثبل 
كتاب. ىذا اسم يدؿ على ىذا الشيء ا٤بقروء، وإذا قلنا: ٧بمد. تدؿ على ذات مسماة ٗبحمد، إذف كتاب 
ٌ                             و٧بمد ا٠باف يدالف على شيآف، كتاب  يدؿ على الشيء ا٤بقروء، و٧بمد  تدؿ على الذات ا٤بسماة ٗبحمد،                             ٌ                             
ٍ                                                إذف كل كلمة ٥با معُب، وباإلضافة سنقوؿ: كتاب ٧بمد . فهنا ا٠باف، لكنهما ُب الواقع يدالف ُب الواقع على                                             
ِ                             شيء واحد، ىذا كتاب ٧بمد، واستطعنا ذلك بعملية اإلضافة، لو مل نأت  باإلضافة لكانت كل كلمة دالة                                                             

                      ٍ        ْب يدالف ُب الواقع على شيء  واحد، على معناىا ا٣باص ا٤بستقل هبا، لكن باإلضافة استطعنا أف ٪بعل اال٠ب
لو قلنا: سيارة. الدابة الٍب تسّب، ولو قلنا: الوزير. الوزير معروؼ، ىذا شيء وىذا شيء، فإذا قلنا: سيارة 
الوزير. نريد ىذا ا٢بديد الذي يسّب، أما الوزير ُب مكتبو ما لنا عبلقة بو، فقط أتينا بو لغرض آخر، أما ىو 

ا٠باف دؿ ُب الواقع على اسم واحد بعملية اإلضافة، وعملية اإلضافة كما تروف ٥با فليس ا٤بقصود، إذف 
ارتباط كبّب با٤بعُب، ما تفهم باللفظ، ال بد أف يدركها الطالب با٤بعُب، مع الكثرة ُب التمرين وا٤بمارسة 

ً                                                    واستخراجها، ستسهل عليو جد ا، حٌب يعرفها مباشرة، منذ أف تقع إضافة ُب الكبلـ يعرؼ   أف ىذه إضافة.                        
ىذا ما يتعلق باإلضافة من حيث التعريف التعليمي، أما التعريف العلمي فكما يقولوف: نسبة بْب 
ا٠بْب على معُب البلـ أو من أو ُب. ومل يقولوا: بْب كلمتْب. ألف اإلضافة ال تقع إال بْب األ٠باء، ما تقع ُب 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

و بْب اسم وحرؼ، فما تقع إال بْب ا٠بْب، ال بد أف األفعاؿ، وال تقع ُب ا٢بروؼ، وال تقع بْب اسم وفعل أ
                  ً                            ً                                             يكوف األوؿ ا٤بضاؼ ا٠ب ا، ويكوف الثاين ا٤بضاؼ إليو ا٠ب ا، لكي تقع اإلضافة بينهما، واإلضافة بينهما ىذه 

 النسبة ال ٚبلو من ىذه ا٤بعاين الثبلثة، إما على معُب البلـ.
د، لو أردنا أف ٫بل ىذه اإلضافة نقوؿ: غبلـ أي غبلـ لزي :ما يقدر بالالم نحو، غالم زيدٍ قولو: 

ٍ   لزيد .      
ٍ  مثاؿ: كتاب ٧بمد . أي كتاب  حملمد .     ٌ          ٍ               

ٌ  مثاؿ: باب ا٤بسجد . ا٠باف يدالف على شيء واحد، فهي إضافة على معُب البلـ، أي باب                                                           ِ               
 للمسجد.

، رب  العا٤بْب.  ُ          مثاؿ: ربنا، رب  الناس      ِ       ُ               
ٌ        إضافة، على معُب البلـ، رب  للناس.فرب الناس، ا٠باف يدالف على شيء واحد، فهذه                         

 وأكثر اإلضافة على معُب البلـ وىي األصل ُب اإلضافة. 
، واألمثلة على ذلك ليست كثّبة. قولو: وما يقدر بمن: ْ                             أي على معُب م ن   ِ            

. . أي باب  من خشب  ٍ  مثاؿ: باب خشب         ٌ         ٍ              
ٌ       ٍ  أي خاًب  من فضة . قولو: خاتم فضٍة:       

ٍ                   ٍ مثاؿ: نافذة حديد . أي نافذة من حديد                  . 
 مثاؿ: صغار الطّب فريسة سهلة. أي صغار من الطّب، أي الصغار من الطيور فريسة سهلة.

ْ                                      وعندما نقوؿ: إف اإلضافة على معُب م ن  فمعُب ذلك أف ا٤بضاؼ جزء من ا٤بضاؼ إليو.  ِ                                
 أي على معُب ُب.  قولو: وما يقدر بفي:

    ً                    واحد ا، فهي إضافة، سهر ُب                                                       ً  مثاؿ: سهر الليل مضر. فسهر الليل ا٠باف، لكن نريد هبما شيئ ا 
 الليل.

. فهذه إضافة، أي الصـو ُب رمضاف، على معُب ُب. ٌ                                           مثاؿ: صـو رمضاف واحب                      



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: قياـ الليل من أفضل العبادات. أي القياـ ُب الليل.
وكل إضافة ٥با ضابط، والضوابط تأٌب ُب الشرح التفصيلي، لكن تستطيع أف تعرؼ ا٤بعُب ا٤براد على 

أو ُب بأف تطبق، فاآلف ىو قياـ ُب الليل، أي قياـ ُب زمن الليل؛ ألف القياـ ليس جزء من الليل،  البلـ أو من
 وىكذا.

وقلنا: إف اإلضافة ال بد ٥با من كثرة التمرين. ال بد أف تكثر من التمرين عليها، وال يكاد ٱبلو كبلـ 
ٚبلو آية طويلة من اإلضافة، اإلضافة   منها، ال يكاد ٚبلو صفحة من ا٤بصحف من اإلضافة، أو رٗبا ال تكاد

ً                                                                      كثّبة جد ا ُب الكبلـ، ُب الفاٙبة عدة إضافات، لو أردنا أف ٫بصر اإلضافة ُب الفاٙبة فقط،  َ  ِّ }ا٢ب  م د  ل ل و  ر ب           ِ  ِ   ُ  ْ َْ   
َ   ال ع ال م ْب  )  ِ  َ  َ يم  )ٕ ْ  ِ   ( الر ٞب  ن  الر ح    ِ       ِ َ ْ ِ   ( م ال ك  يػ و ـ  الد ين  )ٖ        ِّ     ِ ْ  َ   ِ ت ع  ٗ  َ  ِ  ْ َ  ِ ( إ ي اؾ  نػ ع ب د  و إ ي اؾ  ن س   َ  َ    ِ  َ   ُ  ُ ْ  َ   َ د ن ا الص ر اط  ُ٘   ْب  )   ِ    َ  ( اى   َ ِّ     َ  ِ  ْ    

ت ق يم  ) َ   ال م س    ِ  َ ْ  ُ ر اط  ال ذ ين  أ نػ ع م ت  ع ل ي ه م  غ ّب   ال م غ ض وب  ع ل ي ه م  و ال  الض ال ْب { ]الفاٙبة: ٙ ْ  َ            ( ص  ِّ       َ  َ   ْ  ِ  َْ َ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ  ِْ  َ   ْ  ِ  َْ َ   َ  ْ  َ  ْ َ   َ   ِ      َ  َ  ِ   ٕ - ٚ] ،
د   ْ  ُ }ا٢ب  م  ِ  َ ر ب  ال ع ال م ْب  {: حرؼ واسم، و } ِ   ِ ل ل و  {: ما ُب إضافة، و }   َْ  َ  َ ِ  م ال ك  } {: إضافة، وَ  ِّ  ْ  ْ ِ  يػ و ـ  َ  ِ  {: شيء    ِّ  ِ الد ين   َ 

: مضاؼ إليو، وىو  واحد، وىو يـو ا٢بساب، فهذا إضافة،                                     ِ                  ويسمونو تعدد اإلضافة، مالك: مضاؼ، ويوـ 
د ن ا} مضاؼ، والدين: مضاؼ إليو، وقد تتعدد اإلضافة إىل ما تشاء، و ِ  َ اى   ْ  {: فعل واسم، ما فيها إضافة، و 

ت ق يم  } {: مفعوؿ بو، و   ِّ َ  َ الص ر اط  } ِ   َ ال م س   َ ْ  ُ ر اط  ال ذ ين  } {: نعت، و ْ  ِ   َ ص       َ  {: ىذه إضافة، مضاؼ ومضاؼ إليو، وِ  َ 
ْ  َ أ نػ ع م ت  }  َ ِ  ْ ع ل ي ه م  } {: فعل وفاعل، و َ ْ  ُ   ِ غ ّب   ال م غ ض وب  } {: جار و٦برور، و َ َْ   ْ  َ  {: إضافة، مضاؼ ومضاؼ إليو. َ  ِْ  ْ 

وٲبكن أف نذكر ُب باب اإلضافة بعض الضوابط اللفظية الٍب تعْب على معرفة اإلضافة واستخراجها، 
 تصر على أ شهرىا وأكثرىا فائدة:وىي كثّبة، سنق

القاعدة األوىل: أف اإلضافة تلـز كل اسم اتصل بو ضمّب. فكل اسم اتصل بو ضمّب فهذا االسم 
مضاؼ، والضمّب مضاؼ إليو، قاعدة ال تتخلف، فعندما نقوؿ: كل اسم. انتبو اسم، فإذا اتصل الضمّب 

 إال بْب ا٠بْب، والضمائر كما تعرفوف من األ٠باء.بفعل أو ٕبرؼ، فبل تكوف إضافة؛ ألف اإلضافة ال تكوف 
 مثاؿ: كتايب، كتابك، كتاهبا، كتاهبم، كتاهبن، مسجدنا، سيارهتم، نفسها، نفوسهم، عزنا.

أي اسم اتصل بو ضمّب، يكوف مباشرة مضاؼ ومضاؼ إليو، فهذه قاعدة مطردة ُب باب 
 اإلضافة.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ضافة، ال تستعمل إال مضافة، تكوف مضاؼ والذي القاعدة الثانية: ىناؾ أ٠باء ألزمتها العرب اإل
بعدىا مضاؼ إليو. ألزمتها العرب ذلك، ومن ىذه األ٠باء كلمة كل وبعض وغّب وسوى وكبل وكلتا وذو 
وأولو وسبحاف، وكلمات كثّبة، وىي موجودة ُب كتب النحو ُب باب اإلضافة، فأي كتاب من كتب النحو 

ب آخر ُب باب اإلضافة، األ٠باء ا٤ببلزمة لئلضافة، اقرأىا عدة مرات ا٤بتوسعة كأوضح ا٤بسالك أو أي كتا
 ترسخ ُب ذىنك، مٌب ما رأيت ىذا االسم تعرؼ مباشرة أهنا مضاؼ، والذي بعدىا مضاؼ إليو.

ُ   ِ غ ّب   ال م غ ض وب  مثاؿ: }  ْ  َ [، السكوف غّب ا٢بركة، اإلٲباف غّب الكفر، وحب الناس سوى ٚ{ ]الفاٙبة: َ  ِْ  ْ 
ٍ  لبْب، كلتا الطالبتْب، كبلٮبا، كلتاٮبا، جلست عند زيد .العاصي، كبل الطا                                               

 فهذه األ٠باء ما تستعمل إال مضافة.
القاعدة الثالثة: ىناؾ أ٠باء تغلب عليها اإلضافة، األغلب ُب استعما٥با أهنا مضاؼ وما بعدىا 

ال تكوف إال  مضاؼ إليو. وىذه ىي الظروؼ، أغلب الظروؼ األ٠باء الٍب تبلـز الظرفية، ىذه ُب األغلب
    ً                                                             ً                       ً مضاف ا، وما بعدىا مضاؼ إليو، وىي ظروؼ الزماف وا٤بكاف، ولو نظرنا مثبل  ُب ظروؼ ا٤بكاف، نأخذ مثبل  

 أ٠باء ا١بهات، أماـ، خلف، ٲبْب، يسار، فوؽ، ٙبت، وما ُب معناىا، فهذه أغلب ما تستعمل مضافة.
ٍ          مثاؿ: جلست أماـ زيد، رأيتو أماـ ا٤بسجد، خلف ٧بمد ، وكاف و  ٍ  رائو، وٙبتو، وٲبن زيد .                                                                 

 فأكثر ما تستعمل مضافة.
القاعدة الرابعة: أف اإلضافة ال ٘بامع التنوين وال أؿ. وىذه من القواعد ا٤بشهورة ُب النحو، فإذا 

           ً                            رأيت تنوين ا، فاعلم أنو ليس ىناؾ إضافة.
، زيد . ، قلم ، بيت  ٌ  مثاؿ: كتاب       ٌ      ٌ      ٌ           

 ما ُب أضافة، وكذلك أؿ.
 الغبلـ، البيت.مثاؿ: ا٤بعرفة، القلم، 

 ما فيها إضافة؛ ألف اإلضافة ال ٘بامع التنوين وال أؿ ا٤بعرفة.
القاعدة ا٣بامسة: أف ا٤بضاؼ ال يقع معرفة. وا٤بعارؼ كما عرفنا من قبل الضمّب، والعلم، واسم 

ؼ ال اإلشارة، واالسم ا٤بوصوؿ، وا٤بعرؼ بأؿ، وكذلك ا٤بضاؼ إىل واحد منها، وا٤بعرؼ بالنداء، ىذه ا٤بعار 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، لكن ما تقع مضاؼ، أي -ا١بزء الثاين–        ً                                             تقع مضاف ا، أي ال تقع ا١بزء األوؿ مضاؼ، قد تقع مضاؼ إليو 
 زيد ال ٲبكن أف تضيف زيد إىل شيء، تضيف إليو.

 مثاؿ: سيارة زيد.
فزيد ىنا ا١بزء الثاين، لكن ما ٲبكن أف ٪بعل زيد ا١بزء األوؿ، والضمّب كذلك ال ٲبكن أف يقع 

                                               ً                                كذلك اسم اإلشارة، واالسم ا٤بوصوؿ، كلها قد تقع مضاف ا إليو، لكن ا٤بضاؼ نفسو ال يقع إال     ً     مضاف ا، و 
 نكرة، ال يقع معرفة.

 فهذه من الضوابط الٍب تفيد ُب باب اإلضافة.
: مبتدأ، مرفوع،  قولو: ومجرور بالمضاف ال باإلضافة: ُ                 ٫بن إذا قلنا: كتاب  ٧بمد  مفيد . كتاب        ٌ      ٍ     ُ                 

ٌ                        ٧بمد : مضاؼ إليو، ٦برور، وعبلمة جره الكسرة، ومفيد : خرب، مرفوع، ما العامل وعبلمة رفعو الضمة، و                                            ٍ   
 الذي يعمل ا١بر ُب ا٤بضاؼ إليو؟ ىذه مسألة فيها خبلؼ على ثبلثة أقواؿ:

القوؿ األوؿ: أف العامل ا١بار للمضاؼ إليو ىو ا٤بضاؼ. أي أف ا١بزء األوؿ ىو الذي جر ا١بزء 
ا٤بضاؼ إليو، وىو قوؿ كثّب من النحويْب كسيبويو وغّبه، وىو الذي ذكره الثاين، ا٤بضاؼ ىو الذي جر 

 الشيخ خالد كما تروف.
ٍ                ً  والعامل حينئذ  يكوف عامل لفظي ا.              

 القوؿ الثاين: أف الذي جر ا٤بضاؼ إليو اإلضافة. أي عملية اإلضافة.
                       ً  والعامل ىنا يكوف معنوي ا.

ر ا٤بقدر. وينسب ىذا للزجاج، فكتاب ٧بمد، القوؿ الثالث: أف ا١بار للمضاؼ إليو ىو حرؼ ا١ب
أي كتاب حملمد، ٯبعل حرؼ ا١بر عامل وىو ٧بذوؼ، وىذا القوؿ ىو أضعف األقواؿ، ويليو ُب الضعف  
كونو اإلضافة؛ ألف اإلضافة عامل معنوي، وال يرجح إىل العامل ا٤بعنوي مع وجود العامل اللفظي حٌب قاؿ 

ار النحويْب، قاؿ عن ىذا القوؿ: ليس بشيء. مع أف ىذا القوؿ قاؿ رضي الدين األسَباباذي، وىو من كب
بو كثّب من كبار النحويْب، لكنو من حيث القياس النحوي ضعيف، والقوؿ األوؿ وىو الذي نصره سيبويو 

 وعليو كثّب من احملققْب، أف ا١بار لو ا٤بضاؼ نفسو.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

بما جر متبوعو من حرٍف أو  قولو: وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنو مجرور
ىذه العبارة قا٥با الشيخ خالد ألنو يعلم أف الطبلب سيقولوف لو: ٤باذا مل تذكر اجملرور بالتبعية، وقد  مضاف:

ذكرتو ُب ا٤برفوعات، ا٤برفوع بالتبعية، وُب ا٤بنصوبات، ا٤بنصوب بالتبعية، ٤باذا ما ذكرت ُب اجملرورات اجملرور 
رورات قسماف: ٦برور با٢برؼ و٦برور با٤بضاؼ؟. فقاؿ الشيخ خالد: ألف الذي يَبجح بالتبعية وقلت: إف اجمل

عندي وعند ٝبهور النحويْب أف تابع ا٤بخفوض الصحيح فيو ُب غّب البدؿ أنو ال ٯبر بالتبعية نفسها، بل ٯبر 
 ٗبا جر ا٤بتبوع.

ٍ        مثاؿ: سلمت على ٧بمد  الكرًن.                   
كيد والبدؿ، فهذا مثاؿ على النعت، على: حرؼ جر، التوابع كما نعرؼ، النعت والعطف والتو 

ٍ                                                                                   و٧بمد : اسم، ٦برور بعلى، وعبلمة جره الكسرة، والكرًن: نعت، ٦برور، وعبلمة جره الكسرة، وىو ٦برور     
بعلى نفسها، وليس ٦برور بتبعيتو حملمد، فعلى جرت ٧بمد وجرت ما يتبعو، فلهذا يقوؿ: الصحيح أنو ٦برور 

 أو مضاؼ. ٗبا جر متبوعو من حرؼ
 : ِ   مثاؿ: كتاب  ٧بمد  الكرًن  مفيد . كتاب: مبتدأ، و٧بمد : مضاؼ إليو، ٦برور با٤بضاؼ، والكرًن                                  ٍ                    ٌ      ِ       ٍ     ُ          

 نعت، ٦برور با٤بضاؼ الذي جر ا٤بتبوع كما يقوؿ الشيخ خالد.
ٍ          مثاؿ: سلمت على ٧بمد  وخالد . على: جرت ٧بمد ، والواو: حرؼ عطف، وخالد : معطوؼ،                          ٍ               ٍ       ٍ                  

ٍ               ية، جرت ٧بمد  وجرت ما تبعو.٦برور بعلى، وليست التبع            
 أي الذي ٯبر البدؿ التبعية. وقولو: في غير البدل:

: اسم  ِ       مثاؿ: سلمت على الطبلب  بعضهم. سلمت: فعل وفاعل، وعلى: حرؼ جر، والطبلب                                               ِ                    
 ٦برور، وبعض: بدؿ، أي سلمت على بعضهم، والذي ٯبر البدؿ التبعية، وعللوا لذلك علل طويلة.

رور بالتبعية عند الشيخ خالد وكثّب من النحويْب ضعيف؛ ألف جره يكوف ٗبا جر وأنتم تعرفوف أف اجمل
 ا٤بتبوع نفسو.

 ىذا ما يتعلق باجملرورات.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٗٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 األسئلة: 
 س: ...

                                                                ً                         جػ: ىم يروف أنو ٦برور بالتبعية .... ىو يقبل ا٢برؼ، لكن إذا كاف بدال  كيف نعربو؟ ... إذا قلت: 
سلمت على بعضهم. فبل شك أف على ىي ا١بارة، لكن إذا قلت: سلمت على الطبلب بعضهم. فيها 

قوؿ: بل قوالف للبصريْب والكوفيْب، فبعضهم يقوؿ: إف الكبلـ ىنا على نية حذؼ ا٤بضاؼ. وبعضهم ي
الكبلـ على نية تكرار العامل. ا٤بسالة فيها خبلؼ على قولْب: فبعضهم قاؿ: إف العامل األوؿ ىو الذي جر 

 البدؿ وا٤ببدؿ. وبعضهم قاؿ: بل التبعية. لكن الشيخ خالد كما رأيتم اختار ُب البدؿ وحده التبعية. 
 س: ...

 جػ: ال يكوف إال ُب ضرورة الشعر.
 س: ...

َ  ِْ }غ ّب   جػ:  { ]الفاٙبة:    ِ            ال م غ ض وب    ُ  ْ  َ ، أي خبلؼ ا٤بغضوب عليهم، غّب ٥بم، أي ا٤بغايرين ٥بم، من [ٚ ْ 
 ا٤بغايرة.

 س: ...
                   ً                                                                   جػ: ... التبعية عموم ا ىل ىي عامل أو ليست بعامل؟ التبعية أي كوف الكلمة تتبع ما قبلها ُب 

معنوي؟ عامل معنوي، إ٭با  اإلعراب، التبعية ىل ىي عامل أو ليست بعامل؟ التبعية ىل ىي عامل لفظي أو
أسسها األخفش األوسط تلميذ سيبويو، وتبعو على ذلك بعض النحويْب، لكن ا١بمهور على أف التبعية 
ليست بعامل، بل أف التابع يعمل فيو ما عمل ُب متبوعو، فالشيخ خالد ىنا نص على اجملرورات، مع أف 

ن مبلحتك ٤باذا خص الكبلـ على اجملرورات الصواب أف ا٣ببلؼ ُب كل التوابع ليس خاص با١بر، وٲبك
 فقط؟ نعم، ىذه ملحوظة قوية عليو، كذلك ُب ا٤برفوعات وا٤بنصوبات، يقاؿ فيها الكبلـ نفسو.

ا الكرًن . الكرًن : إ٭با نصبها الفعل على الصحيح، وليست التبعية. َ                                             مثاؿ: رأيت خالد         َ        ً                
ل ت  ل ك م  هب  يم ة  األ  نػ ع اـ  إ ال  مثاؿ:  َ  ِ  ِ    }أ ح   ْ َ ْ    ُ َ  ِ َ   ْ  ُ  َ  ْ    ِ ْ             م ا يػ تػ ل ى ع ل ي ك م { ]ا٤بائدة:  ُ   ُ َ   ِ هب  يم ة  األ  نػ ع اـ  . }[ٔ َ     ُ ْ َ    َ َْ   ْ َ ْ    ُ َ {: اإلضافة َ ِ 

 على معُب من، أي من جنسها.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٘ٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 مثاؿ: صبلة الليل مثُب مثُب. على معُب ُب.
 مثاؿ: 

ُ    ِ     ً ب غاث  الط ّب  أ كثػ ر ىا ف راخا    َ   َ  ِ  َ     ُ    ُ 
 

ٌ  َ    ُ و ا ـ  الص قر  م قبلت  ن زور       ِ  ِ   َ    ُّ  َُ  
 

ُ                        ِ        بغاث  الطّب: اإلضافة، على معُب م ن، وأـ  ِ                               الصقر : إضافة؛ ألف الكُب مبلزمة لئلضافة.         
 مثاؿ: 

 ىو بدر الدجى إذا كمل البدر
 

ِ            ِ وىو مشس النهار  عند الطلوع                 
 

: إضافة؛  ِ          بدر الدجى: اإلضافة، على معُب ُب، ومشس النهار : إضافة على معُب ُب، وعند الطلوع                                ِ                                        
 ألف عند من األلفاظ ا٤ببلزمة لئلضافة.

َ       }إ ف  ش ج ر ت  الز  مثاؿ:   َ  َ  َ َ ِ  ِ ( ط ع اـ  األ  ث يم  ٖٗ ُّ ِ   ق وـ  ) ِ     ْ    ُ  َ  َ َ       ُّ  ِ ش ج ر ت  الز ق وـ  . }[ٗٗ، ٖٗ{ ]الدخاف:     َ  َ {: إضافة َ 
ِ  ط ع اـ  األ  ث يم {على معُب ...، ال أدري، ال بد أف نفهم معُب اآلية، و }  ِ َ ْ    ُ  َ : إضافة على معُب البلـ، أي طعاـ َ 

 لؤلثيم.
 ـ.مثاؿ: بيوت اهلل ُب األرض ا٤بساجد. بيوت اهلل: إضافة على معُب البل

{ ]اإلنساف: }مثاؿ:  ٍ            ع ال يػ ه م  ث ي اب  س ن د س   ُ  ْ ُ   ُ  َ ِ   ْ  ُ  َ ِ   َٕٔ]{ .} ٍ  ث ي اب  س ن د س   ُ  ْ ُ   ُ  َ ِ . ْ  : إضافة على معُب م ن   ِ                 
. ْ  مثاؿ: زكاة الفطر صاع ٛبر . زكاة الفطر: إضافة على معُب البلـ، وصاع ٛبر : إضافة على معُب م ن   ِ                 ٍ                                          ٍ                        

ر  مثاؿ:  ِ  }ر ج اؿ  ال  تػ ل ه يه م  ٘ب  ار ة  و ال  بػ ي ع  ع ن  ذ ك   ْ  ِ   ْ  َ   ٌ  َْ   َ  َ   ٌ َ  َ ِ   ْ  ِ   ِ  ُْ   َ   ٌ   َ  ِ ة  و إ يت اء  الز ك اة { ]النور:   ِ      َ  ِ           الل و  و إ ق اـ  الص بل   َ  ِ  َ   ِ َ       ِ  َ ِ  َ   ِ    ٖٚ] .
ر  الل و   ِ ذ  } ِ       ِ ك  ة  } {: إضافة على معُب البلـ، وْ  ِ       َ ِ و إ ق اـ  الص بل  ِ      َ  ِ  و إ يت اء  الز ك اة {} {: إضافة على معُب البلـ، وَ  ِ َ  : إضافة َ  ِ  َ 

 على معُب البلـ.
ً                        ىذه بعض األمثلة السريعة على باب اإلضافة، وقلنا: األمثلة كثّبة جد ا على باب اإلضافة. ولكن                                                             
الوقت قصّب، نريد أف ننتقل إىل خاٛبة األزىرية، الشيخ خالد بعد أف ذكر األ٠باء واألفعاؿ وا٢بروؼ، ٍب ذكر 

ة وا٤بتوسطة ُب العادة كاآلجرومية وقطر          ً       ً     ً      ً                                   إعراهبا رفع ا ونصب ا وجزم ا وجر ا، وىذا الذي تذكره كتب النحو الصغّب 
الندى و٫بو ذلك، ىو أضاؼ خاٛبة ال تذكرىا كتب النحو الصغّبة وا٤بتوسطة ُب الغالب، ذكر خاٛبة عن 

 أحكاـ ا١بمل وأشباه ا١بمل، سنأخذ منها ما تيسر.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٙٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

نقسم بدأ الكبلـ با١بمل، سيذكر أف ا١بمل تنقسم قسمْب: ا٠بية وفعلية، ٍب يذكر أف ا١بمل ت
 قسمْب: كربى وصغرى.

 *** ا٤بًب ***
ذكر الجمل وأقسامها، وىي إما فعلية أو اسمية، فاالسمية ىي المصدرة باسٍم لفظًا أو تقديًرا 

ٌر َلُكْم{ ]البقرة: نحو،  ، والفعلية ىي المصدرة بفعٍل لفظًا نحو، قام زيٌد، أو [ٗٛٔ}َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ
فأن ُصدرت بحرٍف نظرت إلى ما بعد الحرف، فإن كان اسًما نحو، أنَّ زيًدا تقديًرا نحو، يا عبد اهلل، 

 قائٌم، فهي اسمية، وإن كان فعاًل نحو، ما ضربت زيًدا، فهي فعلية.
 *** الشرح ***

ىذا التقسيم األوؿ للجمل، انقسامها إىل ا٠بية وفعلية، وكوف ا١بمل ُب العربية تنقسم ىذين 
           ً       ً                                           العلماء قدٲب ا وحديث ا، وحاوؿ بعضهم إىل أف يقسمها إىل أكثر من ذلك  القسمْب فقط ىو قوؿ ٝباىّب

بإضافة ا١بمل الشرطية، وا١بمل الظرفية، وا١بمل االستفهامية، وأنواع أخرى من ا١بمل الٍب تعود ُب ا٢بقيقة 
، إما ٝبلة إىل ا١بمل اال٠بية وا١بمل الفعلية، فإذا أردت الضبط العلمي فأف ا١بمل ال ٚبرج عن ىذين النوعْب

ا٠بية أو ٝبلة فعلية، وكوف ا١بمل ُب اللغة العربية ٝبلتْب، ىذا من ثراء اللغة العربية، وسعة التصرؼ فيها، 
ٕبيث يستطيع العريب أف يعرب عن ا٤بعُب الواحد ٔبملتْب ا٠بية وفعلية مع االنتباه إىل أف كل ٝبلة ٲبكن أف 

ٍ    تتصرؼ فيها أيض ا بتقدًن أو تأخّب، وٕبذؼ  و                       ً إظهار، وغّب ذلك، ونقوؿ: ىذا من سعة العربية وثرائها. ألف              
أغلب اللغات األخرى ال ٘بد فيها إال ٝبلة واحدة، فأغلب اللغات األوربية وا٥بندية يندر فيها ا١بمل يندر 

لنادر                                      ً                                                        فيها ا١بمل الفعلية كاللغة اإل٪بليزية مثبل  يندر فيها ا١بمل الفعلية، أي ما تستطع أف تبدأ بفعل إال ُب ا
                                          ً                                                  القليل، فالعريب يستطيع أف يقوؿ: أنا أحب فبلن ا، أنا أحبك. عرب عن ا٤بعُب ٔبملة ا٠بية، وٲبكن أف يعرب عن 
ا٤بعُب نفسو ٔبملة فعلية فيقوؿ: أحبك. ٲبكن أف يقوؿ: أنا أشكرؾ. ٝبلة ا٠بية، وٲبكن أف يعرب عن ا٤بعُب 

                ً               ً         فعلية فيقوؿ: شكر ا. أي أشكرؾ شكر ا، ٍب ذكر ٔبملة فعلية فيقوؿ: أشكرؾ. وٲبكن أف ٱبتصر ا١بملة ال
ا٤بصدر وا٤بصدر أغُب عن الفعل، ىكذا ٲبكن أف يتصرؼ بأكثر من طريقة للتعبّب عن ا٤بعاين، وىذه 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٚٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

التصرفات ليست من اللغو والزيادة، فكل ٝبلة ٥با معناىا الدقيق، فأنا أشكرؾ ُب معناىا الدقيق غّب أشكرؾ 
عاـ واحد وىو أف يقدـ الشكر لك، ُب اللغة اإل٪بليزية ما تستطيع أف تعرب عن        ً                وغّب شكر ا، لكن معناىا ال

ىذه ا٤بعاين با١بمل الفعلية، ما تستطيع أف تقوؿ ُب الَبٝبة اللفظية: أحبك. ال بد أف تقوؿ: أنا أكوف 
فقلنا: إف أحبك. تبدأ باسم ٍب تأٌب بفعل مساعد وىو الكوف ومشتقاتو، ٍب تأٌب بالفعل الذي تريد، وىكذا، 

 ىذا من سعة اللغة العربية وثرائها.
ٍ     ً  أي تعد ا١بملة ا٠بية إذا كانت مصدرة باسم  لفظ ا. :فاالسمية ىي المصدرة باسٍم لفظًاقولو:                                       

ٌ                       مثاؿ: ٧بمد  قائم ، اهلل ربنا، ا٤بسجد واسع.      ٌ          
 أي بو االسم ا٤بؤوؿ. قولو: أو تقديًرا:

ْ   }و أ ف  ت ص وم وا خ يػ ر  ل ك م { مثاؿ:   ُ  َ  ٌ  ْ  َ     ُ  ُ  َ  ْ  ، أف ٘بتهد أحب إيل. [ٗٛٔ]البقرة:   ََ 
.  فهذه ٝبل ا٠بية؛ ألف أف ٘بتهد اسم، وكذلك أف تصـو

                                    ً  أي ا١بملة الفعلية ىي ا٤بصدرة بفعل لفظ ا. :والفعلية ىي المصدرة بفعٍل لفظًا قولو:
 مثاؿ: قاـ ٧بمد، يقـو ٧بمد، قم.

ُب يا عبد اهلل أدعو عبد اهلل، و٥بذا  فهذه ٝبلة فعلية؛ ألف ا٤بعُب :أو تقديًرا نحو، يا عبد اهلل قولو:
ٍ                                               نقوؿ ُب إعراب ا٤بنادى: يا: حرؼ نداء، وعبد : مناد  منصوب. ما الذي نصبو؟ ىو مفعوؿ بو، ا٤بنادى قسم        َ                                       
                                                                                             من أقساـ ا٤بفعوؿ بو، فلهذا ابن ىشاـ ُب أوضح ا٤بسالك عد  ا٤بنادى وأقساـ ا٤بنادى ُب أقساـ ا٤بفعوؿ بو؛ 

 أدعو عبد اهلل.  ألنو على معُب أو تقدير
فأن ُصدرت بحرٍف نظرت إلى ما بعد الحرف، فإن كان اسًما نحو، أنَّ زيًدا قائٌم، فهي  قولو:

ا قائم، ا٠بية، فأف ىنا وقعت ُب  :اسمية، وإن كان فعاًل نحو، ما ضربت زيًدا، فهي فعلية ً                              فجملة إف زيد             
ً                                صدر ا١بملة، وما ضربت زيد ا، ما: حرؼ نفي، وقد تصدر ا١بملة، وقع ُب أو٥با حقيقة، وبعده ضربت:                        

 فعل، فجملة فعلية.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٛٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ                                                    مثاؿ: ُب ا٤بسجد  صلى ٧بمد . ىذه ٝبلة ُب أو٥با حرؼ، وا١بملة ىنا مصدرة بصلى، أما ُب          ِ             
ٌ                                                ا٤بسجد ىذا مقدـ من تأخّب، واألصل: صلى ٧بمد  ُب ا٤بسجد، والدليل على ذلك أنك إذا أردت أف تعيد                                       

ا قائم ، ىذه ٝبلة مصدرة ٕبرؼ، وىذا حرؼ ا١بر إىل مكانو تقوؿ: صلى ٧ب ٌ                           مد  ُب ا٤بسجد. ٖببلؼ إف  ٧بمد        ً                      ٌ  
ٌ        مكانو األصلي، فإذا كانت مصدرة ٕبرؼ ننظر إىل ما بعد ا٢برؼ، لكن ُب ا٤بسجد صلى ٧بمد ، أو ُب                                                                          
ٌ                                                                     ا٤بسجد ٧بمد  صلى، نقوؿ: ىذه ليست من ا١بمل الٍب صدرت ٕبرؼ؛ ألف ا٢برؼ ليس ُب صدر ا١بملة،          

ٌ    ّب. ولكي تريد أف تعرؼ ا١بملة، اعد ا١بملة إىل ترتيبها األصلي، تقوؿ: صلى ٧بمد  ُب ىو مقدـ من تأخ                                                                     
ٌ  ا٤بسجد . فعلية، أو ُب ا٤بسجد صلى ٧بمد، فعلية، و٧بمد  صلى ُب ا٤بسجد، ا٠بية، أو ُب ا٤بسجد ٧بمد                                     ٌ                                         ِ     

 صلى، ا٠بية.
              ً   األصلي وليس مقدم ا إذف: فقولو: إف صدرت. التصدير ىنا مقصود، أي إذا كاف ا٢برؼ ُب مكانو 

 من تأخّب.
                  ً                                                         بعد ذلك يذكر تفصيبل  آخر للجملة، نشرحو بسرعة ٍب نسمع كبلـ الشيخ ونفهم معو، ىذا 
التقسيم يقسموف ا١بملة إىل ا١بملة الكربى وا١بملة الصغرى، وىذا التقسيم خاص با١بمل ا٤ببدوءة باسم، 

ملة اال٠بية ىي ا٤ببدوءة باسم، وا٤ببتدأ اسم، أي خاص با١بمل اال٠بية، غّب داخل ُب ا١بمل الفعلية، ا١ب
                                      ً                                  ً  وا٤ببتدأ كما قلنا من قبل: ال يكوف إال ا٠ب ا. وا٣برب ُب ا١بملة اال٠بية قد يكوف مفرد ا.

ٌ  مثاؿ: ٧بمد  قائم .      ٌ          
 وقد يكوف ٝبلة. 

ٌ   مثاؿ: ٧بمد  قاـ، ٧بمد  قاـ أبوه، ٧بمد  أبوه قائم .            ٌ               ٌ          ٌ          
 ية.فا٣برب ىنا إما ٝبلة، إما ا٠بية وإما فعل

نقوؿ: إذا كانت ا١بملة اال٠بية خربىا ٝبلة فنسميها ٝبلة كربى، ونسمي ا١بملة الواقعة ُب ا٣برب 
ٝبلة صغرى. ىذه خاصة فقط هبذه ا٤بسألة، إذا أتيت ٔبملة ا٠بية خربىا ٝبلة، فا١بملة كلها نسميها ٝبلة 

 صغرى، وا١بملة الواقعة ُب ا٣برب نسميها ٝبلة صغرى.
ٌ       مثاؿ: ٧بمد  قاـ أ  بوه.         



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ                                         فمحمد  قاـ أبوه، ٝبلة كربى، وقاـ أبوه، ٝبلة صغرى.      
ٌ             مثاؿ: ٧بمد  أبوه قائم.           

ٌ                                                        ً  فمحمد  أبوه قائم، ٝبلة كربى، وأبوه قائم، ٝبلة صغرى؛ ألهنا واقعة خرب ا.      
ٌ       مثاؿ: ٧بمد  قاـ.           

ٌ                               فمحمد  قاـ، ٝبلة كربى؛ وقاـ، ٝبلة صغرى.      
ٌ           مثاؿ: ٧بمد  قائم ، قاـ ٧بمد.      ٌ          

 وال صغرى.ىذه ما تسمى كربى 
ٌ            مثاؿ: ٧بمد  أبوه قاـ.           

، وقاـ: فعل، والفاعل: ىو، وقاـ ىو:  ٍ                                    فمحمد  أبوه قاـ، ٝبلة كربى، ٧بمد : مبتدأ، وأبوه: مبتدأ ثاف                           ٌ                        ٌ     
ٌ                                                   خرب من أبوه، وأبوه قاـ: خرب ا٤ببتدأ األوؿ، فمحمد  أبوه قاـ: ٝبلة كربى، وقاـ: ٝبلة صغرى، قاـ ىو، وأبوه                                             

 جهة، فصغرى؛ ألهنا خرب ٧بمد، وكربى؛ ألهنا ٝبلة ا٠بية خربىا ٝبلة.قاـ: صغرى من جهة، وكربى من 
 *** ا٤بًب ***

ثم تنقسم إلى الصغرى والكبرى، فالكبرى ما كان الخبُر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبًرا، 
 فجملة زيٌد قام أبوه، من زيٌد إلى أبوه جملة كبرى؛ ألن الخبر وقع فيها جملة، وجملة قام أبوه جملة

صغرى؛ ألنها وقعت خبٌر عن زيد، وقد تكون الجملة الواحدة الكبرى والصغرى باعتبارين نحو، زيٌد 
أبوه غالمو منطلٌق، فمن زيٌد إلى منطلق جملة كبرى ال غير، وجملة غالمو منطلق جملة صغرى ال 

نها خبًرا عن غير، وجملة أبوه غالمو منطلٌق كبرى باعتبار كون الخبر فيها جملة، وصغرى باعتبار كو 
 زيد، وقد تكون الجملة ال كبرى وال صغرى لفقد الشرطين نحو، زيٌد قائٌم.

 *** الشرح ***
 يظهر أف كبلمو ال ٰبتاج إىل شرح.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٓٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٍ                                                       ٍب بعد ذلك تكلم على حكم  آخر من أحكاـ ا١بمل وىو إعراهبا، فأف بعض ا١بمل لو إعراب،                        
ٌ    وبعض ا١بمل ال ٧بل لو من اإلعراب، أي ليس حكم  إع رايب، فبعض ا١بمل قد يكوف حكمو الرفع، أو                                       

ٍ                           النصب، أو ا١بر، وبعض ا١بمل قد ال يكوف ٥با حكم إعرايب، ونقوؿ حينئذ : ال ٧بل لو من اإلعراب. وذكر                                                             
ً       الشيخ خالد أف ا١بمل الٍب ليس ٥با ٧بل من اإلعراب سبع، وا١بمل الٍب ٥با ٧بل من اإلعراب سبع  أيض ا، ومل      ٌ                                                                             

ألف ىذا ا٤بوضوع ما بعده أىم منو، أحب أف أشرحو قبل أف ينتهي الدرس؛ ألف ىذا  نقرأىا كلها بالتفصيل؛
ً        ً                             الدرس ىو آخر درس، لكن سنشرح ىذا الدرس فقط شرح ا إٝبالي ا، ا١بمل الٍب ٥با ٧بل من اإلعراب،                                              

      ٍ  لة ٗبفرد                     ً                                                               وا١بمل الٍب ليس ٥با ٧ببل  من اإلعراب، ىناؾ ٥با ضابط يضبط النوعْب، والضابط ىو أف ا١بملة ا٤بؤو 
                                                                                ً          ٥با ٧بل من اإلعراب، وا١بملة الٍب ال تتأوؿ ٗبفرد ليس ٥با ٧بل من اإلعراب، ىذا ىو الضابط غالب ا، أي إذا 

، فإف إعراهبا مثل إعراب ىذا -    ً           مفرد ا من معناىا–                                       ً  استطعت أف ٙبذؼ ىذه ا١بملة وتضع مكاهنا مفرد ا 
 ب.ا٤بفرد، وا١بمل الٍب ال ٙبتمل ذلك ليس ٥با ٧بل من اإلعرا

: فعل مضارع، وفاعلو: ىو، وٝبلة: يقـو ىو، ٥با ٧بل من  . ٧بمد : مبتدأ، ويقـو ٌ                                                                مثاؿ: ٧بمد  يقـو           ٌ         
اإلعراب وىو ا٣برب، وا٣برب حكمو اإلعرايب الرفع، أي ىذه ا١بملة ٥با حكم من اإلعراب وىو الرفع؛ ألهنا 

ٌ             تتأوؿ ٗبفرد، فمحمد يقـو على تأويل ٧بمد  قائم ، إذف: يقـو       ٌ ٌ              كمها مثل قائم ، تتأوؿ ٗبفرد.ح -ا١بملة–                                                 
ٌ                                                        ٌ                  مثاؿ: ٧بمد  قائم . ىذه ٝبلة ا٠بية من مبتدأ وخرب، ولو أولناىا ٗبفردىا وىو قياـ ، ذىب ا٤بعُب، إذف:       ٌ         
ٌ                                                                                فمحمد  قائم  ٝبلة ال ٧بل ٥با من اإلعراب، وىي ٝبلة ابتدائية، كل ا١بمل االبتدائية ال ٧بل ٥با من اإلعراب؛       ٌ     

ٌ             ٌ            نا: ٧بمد  قائم  على معُب قياـ . ذىب ا٤بعُب.ألهنا ال تتأوؿ ٗبفرد، لو قل      ٌ        
، و٧بمد : فاعل، ويركد: فعل مضارع، وفاعلو: ىو، وىذه  ٌ                                            مثاؿ: جاء ٧بمد  يركد. جاء: فعل ماض        ٍ                    ٌ             
ا١بملة الفعلية يرقد ىو، ٥با إعراب وىو ا٢باؿ، وا٢باؿ حكمو النصب، إذف ا١بمة ٥بنا صار ٥با إعراب؛ ألهنا 

ا:  مؤولة ٗبفرد، والتأويل: جاء ً    ٧بمد  راكد ا، وراكد ا مثل يركد، إذف تعرب يركد كما تعرب راكد ا، وإعراب راكد                ً                                        ً         ً      ٌ   
 النصب، إذف يركد: حكمو النصب.

ُ   ً     ً             مثاؿ: قلت  حق ا. حق ا: مفعوؿ بو.          
ُ                                       مثاؿ: قلت  إين صائم. تكوف مفعوؿ بو؛ ألنو ىو ا٤بقوؿ.          



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٔٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

: ٝب . ال يصح أف تقوؿ: جاء الذي قائم. إذف يقـو لة فعلية، ليس ٥با ٧بل من مثاؿ: جاء الذي يقـو
 اإلعراب، ومن ا١بمل الٍب ليس ٥با ٧بل من اإلعراب إذا وقعت صلة للموصوؿ.

ىذا الضابط الذي ذكرناه أف ا١بملة إذا تأولت ٗبفرد صار ٥با إعراب مثل إعراب ىذا ا٤بفرد، وإذا مل 
بقو النحويوف واستخرجوا لنا أف تتأوؿ ٗبفرد فأهنا ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ىذا الضابط تضبطو أنت، وقد ط

ا١بمل الٍب ٥با ٧بل من اإلعراب سبع، وا١بمل الٍب ليس ٥با ٧بل من اإلعراب سبع، فهو موجود، وٲبكن أف 
 تعود إليو، وكما قلنا: ٯبب أف ننتقل ٤با بعدىا؛ ألنو أىم. وىو حكم ا١بمل بعد ا٤بعارؼ والنكرات.

ً                                   أيض ا من أحكاـ ا١بمل حكمها إذا وقعت بعد معرفة، وإذا وقعت بعد نكرة، ما حكمها من حيث    
 اإلعراب؟.

ٌ                                                         مثاؿ: جاء ٧بمد  يركد، جاء رجل  يركد. يركد: ٝبلة فعلية، يرقد ىو، وقعت مرة بعد معرفة وىو                ٌ             
ٌ  ٧بمد، ووقعت مرة بعد نكرة وىو رجل، ٥با إعراب؛ ألف جاء ٧بمد  يركد ٗبعُب جاء ٧بمد  راكد ا، وجاء رجل              ً      ٌ                  ٌ                                                     

ٌ  جل  راكد ، إذف ىي مؤولة ٗبفرد، ٥با إعراب، وإعراب كإعراب ا٤بفرد، فإذا قلت: جاء ٧بمد  يركد، ٗبعُب جاء ر                                                                       ٌ      ٌ  
ٌ                                                يركد. نؤو٥با ٗبفرد، جاء ٧بمد  راكد ا، راكد ا: نكرة، و٧بمد : معرفة، اختلفا ُب التعريف والتنكّب، فنعرهبا حاؿ؛               ً        ً      ٌ                         

ٌ        يركد، نؤو٥با ٗبفرد، جاء رجل  راكد،                                                              ٌ ألف ا٢باؿ ىو النعت إذا خالف منعوتو ُب التعريف والتنكّب، وجاء رجل                           
ٌ                                رجل : نكرة، وراكد: نكرة، فتكوف نعت، ىكذا ا١بمل، تقوؿ: جاء ٧بمد  يركد. يركد: فعل، والفاعل: ىو،                                                          ٌ   

ٌ       وا١بملة الفعلية يركد: حاؿ من ٧بمد، وجاء رجل  يركد، يركد: ٝبلة فعلية نعت  لرجل.                           ٌ                                          
إ٭با سيطبق مباشرة، ويذكر لكم نتيجة نسمع كبلـ الشيخ، والشيخ مل يذكر ىذه القاعدة، و 

 التطبيق.
 *** ا٤بًب ***

حكم الجمل بعد المعارف والنكرات: إذا وقعت الجملة بعد معرفة محضة فهي حال من 
، وإذا وقعت بعد نكرة محضة فهي [ٙٔ}َوَجاُءوا أَبَاُىْم ِعَشاًء يـَْبُكوَن{ ]يوسف: تلك المعرفة نحو، 



 

 
 

 األزىرية في النحو ٕٜٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، وإذا وقعت بعد ما يحتمل التعريف [ٜلِيَـْوٍم اَل رَْيَب ِفيِو{ ]آل عمران: }نعت لتلك النكرة نحو، 
 .[٘}َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا{ ]الجمعة: والتنكير احتملت الحالية والوصفية نحو، 

 *** الشرح ***
َ  يػ ب ك وف {}: [ٙٔ}َوَجاُءوا أَبَاُىْم ِعَشاًء يـَْبُكوَن{ ]يوسف: قولو:    ُ فعلية، الفعل: يبكي، : ٝبلة   َْ 

                                                       ً                                       والفاعل: واو ا ١بماعة، نؤو٥با با٤بفرد، نقوؿ: جاء أباىم عشاء  باكْب. باكْب: حاؿ؛ ألف باكْب: نكرة، وواو 
 ا١بماعة ُب يبكوف معرفة، فهذه حاؿ، ٝبلة وقعت بعد معرفة فهي حاؿ.

َ   ِ ِ  ال  ر ي ب  ف يو {نكرة، و }ىنا ٝبلة وقعت بعد  :[ٜلِيَـْوٍم اَل رَْيَب ِفيِو{ ]آل عمران: }قولو:  : ٝبلة،  َ  َْ 
 وىي مصدرة ٕبرؼ، فننظر إىل ما بعد ا٢برؼ، فهي ٝبلة ا٠بية.

 القسم الثاني: 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد وعلى آلو 

 وأصحابو أٝبعْب.
 أما بعد،. 

، ذكر -أي نعوت-فذكرنا قبل الصبلة أف ا١بمل بعد ا٤بعارؼ أحواؿ، وبعد النكرات صفات 
َ        }و ج اء وا أ ب اى م  ع ش اء  يػ ب ك وف { ]يوسفالشيخ خالد ذلك ُب قولو سبحانو وتعاىل،    ُ  َْ    ً  َ  ِ   ْ  ُ  َ َ     ُ  َ  َ َ    [: }يػ ب ك وف {: ٙٔ:     ُ  َْ      

ْ ٍ  ل يػ و ـ  }                                           حاؿ من الواو ُب جاءوا، ٍب مث ل بقولو سبحانو:  َ   ِ ِ   ال  ر ي ب  ف يو {  ِ َ  ، على وقوع ا١بملة [ٜ]آؿ عمراف:  َ  َْ 
ْ  ٍ يػ و ـ  بعد نعت، أما النعت فقولو: } َ   ِ ِ   ال  ر ي ب  ف يو { {، وصف ىذا اليـو بأنو، } َ  َ   ِ ِ  ال  ر ي ب  ف يو {، } َ  َْ  : ىذه ٝبلة  َ  َْ 

: خربىا، وأصلو خرب ا٤ببتدأ، وىذه  ِ ِ  ف يو {} {: ا٠بها، وأصلو مبتدأ، و َْ  َ ر ي ب  } {: نافية للجنس، و َ ال  ا٠بية، }
 اقعة بعد كلمة يـو إعراهبا: نعت، ىذه القاعدة، أف ا١بمل بعد النكرات نعوت.ا١بملة اال٠بية الو 

: خرب، ويقرأه  ٌ              مثاؿ: جاءت سيارة تبهر العيوف، ىذا كتاب  يقرأه طالب العامل. ىذا: مبتدأ، وكتاب                                      ٌ                                      
 طالب العلم: ٝبلة فعلية، نعت لكتاب.

ٌ                                      مثاؿ: ىذا رجل  يساعد احملتاجْب. يساعد احملتاجْب: ٝبلة نعت   لرجل.            



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٖٜٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وإذا وقعت بعد ما يحتمل التعريف والتنكير احتملت الحالية والوصفية نحو، }َكَمَثِل قولو: 
َ   ً  ٰب  م ل  أ س ف ار ا{} :[٘اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا{ ]الجمعة:   ْ  َ  ُ  ِ َ   ِ ا٢ب  م ار  : ٝبلة فعلية، وقعت بعد قولو: }َ ْ {، و   ِْ

َ   ِ ا٢ب  م ار  } ٌ                                                                  {، معرفة لفظ ا؛ ألنو اسم  معرؼ  بأؿ ا١بنسية؛ ألف أؿ ا٤بعرفة أنواع: أؿ العهدية، وىذه ا٤بعرفة القوية،   ِْ      ٌ          ً            
وُب أؿ ا١بنسية، أي ا٤براد هبا ا١بنس، يراد ىذا ا١بنس، فصار معرفة؛ ألنو عرؼ ا١بنس ا٤براد، لكن يبقى ُب 

ف ىذا ا١بنس ٛبيز عن غّبه من األجناس، وىو         ً                                           ا١بنس إهبام ا؛ ألف ا١بنس لو أفراد، فهو من ناحية معرفة؛ أل
معرفة، عرفنا ا١بنس ا٤براد، لكن فيو إهباـ من جهة تعدد أفراده، فكل ا٤بعرؼ بأؿ ا١بنسية تعريفو ضعيف، ىو 
                                                                                              معرفة، يأخذ حكم ا٤بعارؼ، لكن  تعريفو ضعيف، فلهذا تقع ا١بملة بعده ٧بتملة للحالية والنعتية، ا٢بالية 

               ً      ً                                                            كمثل ا٢بمار حامبل  أسفار ا، أولناىا با٢باؿ ا٤بنصوب، أو ٙبتمل النعتية على أف ا٢بمار نكرة، على أنو معرفة،  
ٍ       ً               ويكوف التقدير، كمثل ٞبار  حامل  أسفار ا، فيحتمل ا٤بعُب       ٍ ، ا٢بمار معرؼ بأؿ ا١بنسية، -واهلل أعلم–                      

أو تقوؿ: ٞبار. فا٤بعنياف وا٤بعرؼ بأؿ ا١بنسية يشمل كل أفراده، فكل أفراده ٞبّب، فلهذا تقوؿ: ا٢بمار. 
 متقارباف.

                                                                 ً     ً          مثاؿ: يعجبِب الرجل يرضى بقضاء اهلل. الرجل: معرفة، لكن ىل تريد بو رجبل  معين ا؟ ىذه أؿ 
ا١بنسية، أي يعجبِب جنس الرجاؿ الذين يرضوف بقضاء اهلل، فّبضى بقضاء اهلل: ٝبلة فعلية، وقعت بعد ما 

                                ً                        ا٢بالية على معُب، يعجبِب الرجل راضي ا بقضاء اهلل، والتنكّب على  ٰبتمل التعريف والتنكّب، فلهذا ٯبوز فيها
ٍ           معُب، يعجبِب رجل  راض  بقضاء اهلل.     ٌ               

 مثاؿ: قوؿ الشاعر:
 ولقد أمر على اللئيم يسبِب

 

 فمضيت ٭بت، قلت: ال يعنيِب. 
 

هبم اللئيم: أؿ جنسية، أي إذا مررت على ىؤالء اللؤماء الذين يسبوف من ٲبر عليهم، ما اىتم 
ٍ                      وأمضي، أي جنس ىؤالء اللؤماء، ما يعِب شخص ا معين ا، وا٤بعُب، ولقد أمر على لئيم  يسبِب، فإذا أولت على                            ً       ً                                      
                                                           ً                      ً      التعريف صارت يسبِب حاؿ، أي ولقد أمر على اللئيم حالة كونو ساب ا يل، أو يكوف ا١بملة نعت ا على 

ٍ                 التقدير، ولقد أمر على لئيم  ساب  يل، فكبلٮبا ٧بتمبلف.     ٍ                           



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٗٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

نتهى من الكبلـ على ما يتعلق با١بمل بْب انقسامها إىل ا٠بية وفعلية، وبْب انقسامها إىل  اآلف ا
كربى وصغرى، ٍب بْب إعراهبا، مٌب يكوف ٥با إعراب، ومٌب ال يكوف ٥با إعراب، ٍب بْب إعراهبا بعد ا٤بعارؼ 

 شيآف: وبعد النكرات، ٍب أخذ يتكلم على أشباه ا١بمل، وا٤براد بشبو ا١بملة ُب النحو 
 األوؿ: الظروؼ. سواء كانت مكانية أو زمانية.

 الثاين: ا١بار واجملرور.
                                                         ً                     كل ذلك يسمى شبو ٝبلة، وبعض العلماء يطلق على أشباه ا١بمل ظرف ا، كل ما كاف شبو ٝبلة 
       ً                                                    ً                              ٠باه ظرف ا، سواء كاف ظرؼ مكاف أو زماف، أو جار و٦برور يسميو ظرف ا، لكن ا٤بشهور التفصيل بْب ظروؼ 

 الزماف وا٤بكاف فهي ظروؼ، وبْب ا١بار واجملرور.
 يتكلم الناظم على أشباه ا١بمل ُب أمرين:

 األوؿ: إعراب أشباه ا١بمل. 
 الثاين: العامل فيها. أي ٗبا تتعلق؟.

 نبدأ باألمر األوؿ، وىو إعراهبا.
 *** ا٤بًب ***

أحوال نحو،  وحكم الظروف والمجرورات كحكم الجمل الخبرية، فبعد المعارف المحضة
جاء زيٌد على الفرِس أو فوق الناقة، وبعد النكرات المحضة صفات نحو، مررت برجٍل في داره أو 
تحت السقف، وبعد ما يحتمل التعريف والتنكير يحتمالن الحالية والوصفية، نحو يعجبني الثمر على 

 أغصانو، أو فوق الشجر.
 *** الشرح ***

ا١بمل، إف وقعت بعد معرفة فحاؿ، وإف وقعت بعد نكرة إذف: أشباه ا١بمل تعرب مثل إعراب 
 فنعت، وإف وقعت بعد ما ٰبتمل التعريف والتنكّب فتحتمل ا٢بالية والنعتية.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜ٘ٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

، وزيد : فاعل، وعلى الفرس: جار و٦برور، وىي شبو  قولو: جاء زيٌد على الفرِس: ٌ                                        جاء: فعل ماض        ٍ            
 ٝبلة، وإعراهبا: حاؿ؛ لوقوعها بعد ا٤بعرفة.

؟.س: ما                         ً  معُب وقوع شبو ا١بملة حاال 
، أي جاء زيد  كائن ا على فرس، جاء زيد  حالة   ٌ        جػ: يريد أهنا متعلقة ٕباؿ ٧بذوفة، مقدرة بكوف  عاـ                   ً      ٌ             ٍ    ٍ                                         

ٌ                    على فرس، ٖببلؼ إعراب ا١بمل، جاء زيد  يركد، زيد : فاعل، ويركد: ٝبلة  -     ً       ً موجود ا مستقر ا–         ً  كونو كائن ا            ٌ                                
نصب واقع على نفس ا١بملة؛ ألف اإلعراب قد يقع على األ٠باء، فعلية، وإعراهبا: حاؿ ُب ٧بل نصب، فال

وعلى الفعل ا٤بضارع، ويقع على بعض ا١بمل، على نفس ا١بملة وقع، لكن شبو ما يقع عليها اإلعراب، وإ٭با 
                                َ                                                             اإلعراب ُب ا٢بقيقة على متعلقها، متعل ق بفتح البلـ، فاإلعراب يقع ُب ا٢بقيقة على متعلقها، وىي تتعلق بو 

 ا٤بعُب، سيأٌب الكبلـ بعد قليل على ىذا ا٤بتعلق. ُب
، وزيد : فاعل، وكائن ا:  ٌ              ً   مثاؿ: جاء زيد  على الفرس. أي جاء زيد  كائن ا على الفرس، جاء: فعل ماض        ٍ                         ً      ٌ                       ٌ             
              ً                                                                         حاؿ ٧بذوفة وجوب ا؛ ألهنا كوف عاـ، وكل ما كاف كوف عاـ وجب حذفو، وعلى الفرس: جار و٦برور متعلق 

على الفرس: شبو ٝبلة حاؿ. ىكذا يتجوزف ُب اإلعراب، لكن معُب كبلمهم حاؿ، هبذا ا٢باؿ، ىم يقولوف: 
 أي متعلقة با٢باؿ.

ٌ                    مثاؿ: جاء ٧بمد  على سيارتو، جاء ٧بمد  على قدميو، صلى ٧بمد  ُب ا٤بسجد، و٫بو وذلك.                    ٌ                     ٌ              
 إذا وقعت شبو ا١بملة بعد معرفة فهي حاؿ، وإف وقعت بعد نكرة، يقوؿ: فهي صفة. أي نعت.

مررت: فعل وفاعل، وبرجل: جار و٦برور، وُب داره: جار و٦برور، : مررت برجٍل في دارهقولو: 
وىي شبو ٝبلة واقعة بعد نكرة، وإعراهبا: نعت أو صفة، يعنوف أف شبو ا١بملة متعلق بالنعت احملذوؼ ا٤بقدر 

ٍ                                             بالكوف العاـ، أي مررت برجل  كائن  ُب داره، أي موجود ُب داره، أو مستقر أو حاضر،       ٍ أي كلمة تدؿ على                          
 ٦برد الوجود.

 مثاؿ: صلى رجل ُب ا٤بسجد، جاء رجل على السيارة، جلس رجل على الكرسي.
 إذا وقعت شبو ا١بملة بعد نكرة فهي نعت.



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٙٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

وبعد ما يحتمل التعريف والتنكير يحتمالن الحالية والوصفية، نحو يعجبني الثمر على قولو: 
اء: مفعوؿ بو، والثمر: فاعل، وىو معرؼ بأؿ ا١بنسية، أي فعل، والي : يعجبني:أغصانو، أو فوق الشجر

، وعلى أغصانو: جار و٦برور، شبو ٝبلة، واقع بعد الثمر، لك أف ٘بعلو -أي ٜبر–يعجبِب جنس الثمر 
، والتقدير: يعجبِب الثمر كائن ا على أغصانو، ولك أف ٘بعل األغصاف نعت ا، فتقدر الثمر نكرة، أي     ً                            ً                                   ً                        حاال 

ٌ      ٌ يعجبِب ٜبر  كائن                                                ً                            على أغصانو، وكذلك فوؽ الشجر، يعجبِب الثمر كائن ا فوؽ الشجر، أو يعجبِب الثمر         
 الكائن فوؽ الشجر.

ورٗبا يتضح األمر أكثر عندما نتكلم على ا٤بتعلق، وبالنسبة للمتعلق، ىذا ا٤بوضوع الثاين فيما يتعلق 
ال بد أف تتعلق بشيء، ال تنفرد بنفسها، بشبو ا١بملة، ويريدوف با٤بتعلق شبو ا١بملة، ا١بار واجملرور والظروؼ 

وىي تتعلق ُب ا٢باؿ فيها، أي متعلق ا١بار واجملرور، ومتعلق الظرؼ، بعض الطبلب يستصعب ىذا األمر، 
ً                                                 أي ماذا يريد با٤بتعلق؟ ىو أمر واضح جد ا وسهل، ورٗبا يصعب األمر لوضوحو، حٌب يظن الطالب أف                                     

يد، وىم يتحدثوف عن ىذا األمر السهل الواضح الذي أنت العلماء يتحدثوف عن أمر صعب أو أمر بع
تعرفو، وىذا أعرفو، ىو الذي نريده، لكن إنك تعرؼ أف ىذا الشيء ىو الذي تعرفو، وا٤بتعلق الشيء الذي 
                                 ً      ً      ً                   ً                           تتعلق بو شبو ا١بملة، ال يكوف إال فعبل  أو ا٠ب ا عامبل  عمل الفعل، إما فعبل  أو اسم مشتق من الفعل، وىي 

 الٍب تعمل عمل الفعل، أي ٗبعُب بالفعل.األ٠باء 
، والقرآف : فاعل، ومنقذ ا: حاؿ، ومن النار: جر  ً                       مثاؿ: نزؿ القرآف  منقذ ا من النار. نزؿ: فعل ماض               ُ          ٍ                         ً      ُ                
ٍ   و٦برور شبو ٝبلة، وا١بار واجملرور متعلق ٗبنقذ، وليس بالفعل نزؿ، نقوؿ: من النار: جار و٦برور متعلق ٗبنقذ .                                                                                              

 ؿ لكي تفهم ا٤بعُب، فا٤بتعلق قائم على ا٤بعُب.ىذا الذي يراد أف يقا
ً                             مثاؿ: نزؿ القرآف  منقذ ا من اهلل. من اهلل: متعلق بنزؿ، وليس منقذ ا، أي يريدوف الشيء الواقع ُب                                       ً      ُ                

 ىذا الظرؼ، أو الواقع ُب ا١بار واجملرور، والواقع فيو ىو متعلقو.
. صليت: فعل وفاعل، وُب ا١بامع: جار و٦برور، وا١بار                             ِ                      مثاؿ: صليت ُب ا١بامع خلف اإلماـ 

واجملرور متعلق بصليت، لو ُب فعل آخر أو شيء ما تعلق بو، تعلقو بصليت؛ ألف صليت ىو الواقع ُب 



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٚٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ا١بامع، والذي وقع خلف اإلماـ الصبلة، إذف تقوؿ: خلف اإلماـ: متعلق بصليت. ال بد أف تبْب شبو 
 ا١بملة متعلقة ٗباذا، ما األمر الواقع فيها؟.

ا أماـ ا٤بسجد فوعدتو يـو ا٣بميس.  ا يـو ا٣بميس أماـ ا٤بسجد، لقيت ٧بمد  ً                                مثاؿ: وعدت ٧بمد                                  ً              
 أماـ ا٤بسجد: ظرؼ، ومتعلقو: لقيتو، ويـو ا٣بميس: ظرؼ، ومتعلقو: وعدتو.

ىذا ا٤براد، فاألمر ليس بغامض، فلهذا كثّب من ا٤بعربْب يتجاوز ا٤بتعلق، ما يبْب ا٤بتعلق؛ ألنو واضح، 
ينوف ا٤بتعلق إذا كاف يؤثر ُب ا٤بعُب، قد ٰبتمل أف يكوف متعلق بكذا أو بكذا، فيختلف فيو ا٤بعُب، لكن يب

                              ً                                                                       فلهذا ُب تفسّب القرآف يهتموف كثّب ا ببياف ا٤بتعلق؛ لتعلق ا٤بعُب بو، يبينوف ا٤بتعلق هبذا الفعل أو هبذا الفعل أو 
 غّب بذلك.باسم الفاعل أو باسم ا٤بفعوؿ؛ ألف ا٤بعُب ال شك أنو ست

ىذا ا٤بتعلق، وىو الواقع ُب ا١بار واجملرور أو الواقع ُب الظرؼ، ما حكمو من حيث الذكر وا٢بذؼ؟ 
                                                                                         ً   يذكر أـ ٰبذؼ؟ أـ إف شئت ذكرتو وإف شئت حذفتو؟ ا٤بتعلق الذي يتعلق بو شبو ا١بملة إما أف يكوف عام ا 

ً                  ً   وإما أف يكوف خاص ا، إما أف يكوف عام ا  جود، والذي حدث ُب ىذا الشيء، أي مطلق الو  -كوف عاـ–               
٫بن اآلف ُب ا٤بسجد، أي موجودوف ُب ا٤بسجد، وكوننا موجدين ُب ا٤بسجد ىذا كوف عاـ، وموجدين على 
صفة أو أي حالة؟ جالسوف أـ قائموف، مصلوف أـ قارئوف؟ ىذه أحواؿ خاصة ال تفهم إال بذكرىا، ما تدري 

رٗبا ما كنا مصلْب، ٫بن ُب ا٤بسجد لكن ما كنا مصلْب، عن حاال حٌب أقوؿ لك: مصلوف. فأنت ما تعرؼ، 
دارسْب أو ُب حلقة علم أو نقرأ قرآف، ما تدري، ىذه أحواؿ خاصة، إذف فمجرد الوجود ىذا يسمى كوف 

 عاـ، فإذا أردت الكوف العاـ فيجب أف ٙبذؼ.
ٌ                                                       مثاؿ: ٧بمد  ُب ا٤بسجد. ٧بمد: مبتدأ، وُب: حرؼ، وا٤بسجد: اسم ٦برور، وُب ا٤ب سجد: شبو ٝبلة،         

متعلقها: وجود ٧بمد، فمحمد موجود ُب ا٤بسجد، وُب ا٤بسجد متعلق ٗبوجود عاـ، فيجب أف ٙبذفو ىنا، 
ٌ                                                        وتقوؿ: ٧بمد  ُب ا٤بسجد. ما ٯبوز ُب العربية أف تقوؿ: ٧بمد موجود ُب ا٤بسجد.            

مناسبة، ٤باذا يتكلف ُب هبذا  ٕٕ.ٕٗوقد يقوؿ طالب: رٗبا ىذا قد أشرنا إليو من قبل، إىل أف 
                         ً                                                               ً  اإلعراب الطويل، ونقدر ٧بذوف ا، ٤باذا ال نقوؿ: ٧بمد: مبتدأ، وُب ا٤بسجد: خرب، وننتهي؟. ىذا ال يصح ٫بو ا 

؛ ألف ا٤ببتدأ وا٣برب شيء واحد، وإال ما صح اإلخبار، تقوؿ: ٧ب ٌ                      مد  قائم . فهذا صح اإلخبار، ما       ً                                                    وال عقبل       ٌ  



 

 
 

 األزىرية في النحو ٜٛٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ                          صح ذلك إال ألف ٧بمد ىو القائم، فمحمد ىو القائم، والقائم ىو ٧بمد، ٧بمد  يركد، ٧بمد ىو الذي يركد،                                                                 
والذي يركد ىو ٧بمد، فا٤ببتدأ ال بد أف يكوف ىو ا٣برب، وإال ما يصح اإلخبار، ٚبرب عن الشيء ٖببلفو؟! ال 

، فإذا قلنا: ٧بمد  ُب ا٤بسجد. فهل ٧بمد ىو ُب بد أف ٚبرب عنو بشيء فيو نفسو ٌ                        ، وإال ما يصح اإلخبار عقبل                 ً                       
ا٤بسجد؟ ماذا نعِب ُب ا٤بسجد الظرفية؟ ظرفية ا٤بسجد أي خبلؤه، ىل ٧بمد ىو خبلء ا٤بسجد؛ لكي نقوؿ: 

يقوؿ:  ٧بمد ىو ُب ا٤بسجد؟. ليس ٧بمد ُب ا٤بسجد، وإ٭با ا٤بعُب الصحيح ا٤بعقوؿ الذي يريده العرب عندما
٧بمد ُب ا٤بسجد. أي ٧بمد موجود ُب ا٤بسجد، ال يريد أف ٱبرب عن ٧بمد أف ىو خبلء ا٤بسجد، لكن ألف 

ً   الكوف عاـ التزمت العرب با٢بذؼ، فإذا كاف الكوف خاص ا  ، تريد أف تقوؿ حملمد: -خبلؼ ا٤بطلق ا٤بوجود–                                               
ٌ                ذلك ُب ا٤بسجد. ىنا ٯبب أف تقوؿ: ٧بمد  جالس  ُب ا٤بسجد. ُب ا٤بس      ٌ جد: شبو ٝبلة متعلق بذلك، الذي                                

                                                                   ً             ً  حدث ُب ا٤بسجد ا١بلوس، إذا علق ُب ا٤بسجد بذلك، ا٤بتعلق ىنا خاص، ال ٰبذؼ وجوب ا، ويذكر وجوب ا 
إال إف دؿ عليو دليل، القاعدة ُب اللغة العربية: كل ما دؿ عليو دليل جاز حذفو، وإذا ما دؿ عليو دليل ىذه 

قوؿ: أعِب أنو جالس. ما أفهم منو ذلك، أنا أفهم أنو موجود فقط، ما تقويل: ٧بمد ُب ا٤بسجد. ت ٛٓ.ٕٚ
ً         تريد أف ٚبربين ُب جلوسو، ٯبب أف تقوؿ: ٧بمد  جالس  ُب ا٤بسجد. ألف ا٤بتعلق إذا كاف خاص ا ال ٯبوز                                 ٌ      ٌ                                    

                                  ً             حذفو إال بدليل، وإذا كاف ا٤بتعلق عام ا ٯبب أف ٰبذؼ.
ً              ً   إما أف يكوف خاص ا، فإف كاف عام ا                                          ً     ملخص ذلك: ا٤بتعلق شبو ا١بملة إما أف يكوف عام ا و  مطلق –              

ً                                   ٯبب أف ٰبذؼ، وإف كاف خاص ا، وجب أف يذكر إال أف دؿ عليو دليل. -الوجوب                       
ٌ                                         مثاؿ: جاء ٧بمد  على السيارة. جاء: فعل، ٧بمد : فاعل، وعلى السيارة: شبو ٝبلة، واألصل أف                             ٌ             

ٌ      ً                                 ً      تقدر: جاء ٧بمد  كائن ا على السيارة، أي حالة كونو موجود ا ُب ال سيارة، جاء ٧بمد على السيارة، وا٤بتعلق هبا:             
ً                                                              ً                         نقوؿ أيض ا: جاء على السيارة. وإف كاف األكثر واألصل ُب ا٤بسألة أنو يأٌب راكب ا على السيارة، لكن ليس ُب         

ٌ              ذلك دليل قاطع؛ ألف الراكب وغّب الراكب يقاؿ: جاء ٧بمد  على السيارة.                                                  
. ناـ: فعل، و٧بمد: ِ                  مثاؿ: ناـ ٧بمد  فوؽ السطح            ٌ فاعل، وفوؽ السطح: شبو ٝبلة، ظرؼ مكاف،              

 متعلق بناـ، وىذا فعل مذكور.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٜٜٗ

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

ٌ                                                              ٌ      مثاؿ: ٧بمد  فوؽ السطح. فوؽ السطح: متعلق بكوف عاـ، وىو وجود ٧بمد، ٧بمد موجود  فوؽ          
السطح، فإذا قلت: كوف عاـ. تقدر أي كلمة تدؿ على مطلق الوجود؛ ألنو موجود، تقدر ٗبوجود أو 

ود، ليس مستقر خبلؼ ا٤بضطرب، مستقر أي موجود، مستقر أو حاصل أو ثابت ٗبستقر، ومستقر أي موج
 أو ٫بو ذلك.

ٌ                                    ً                                       مثاؿ: ٧بمد  نائم  فوؽ السطح. ا٤بتعلق: نائم، يذكر وجوب ا، إال إذا كاف ىناؾ دليل، كأف تقوؿ: أين       ٌ         
، فوؽ السطح: ظرؼ، وا٤بتعلق: ٧بذوؼ، تقديره: يناـ فوؽ ال ِ                                                     يناـ ٧بمد؟. فأجيبك: فوؽ السطح  سطح،                            

 حذفنا ا٤بتعلق، وىو متعلق خاص؛ لوجود دليل عليو.
ً                            ىذا ما يتعلق بشبو ا١بملة، عرفنا متعلقها، أنو يكوف عام ا ويكوف خاص ا، وعرفنا إعراهبا، إذا وقعت             ً                                                   
بعد معرفة فحاؿ، وإذا وقعت بعد نكرة فنعت، وإذا وقعت بعد ما ٰبتمل التعريف والتنكّب فتحتمل ا٢بالية 

 نا اآلف: إذا وقعت بعد معرفة فحاؿ. ماذا نقصد ٕباؿ؟ متعلقها حاؿ.والنعتية، فقول
ٌ                                                                  مثاؿ: جاء ٧بمد  على قدميو. على قدميو: جار و٦برور، ووقعت بعد ٧بمد، ووقعت بعد معرفة              –

ٌ      ً            ، فمعُب حاؿ، أي متعلقة ٕباؿ، أي جاء ٧بمد  كائن ا على قدميو.-٧بمد                                      
باه ا١بمل، وىذا ٕبمد اهلل وتوفيقو ومنتو آخر ما ىذا ما تيسر ذكره ُب ما يتعلق بإعراب ا١بمل وأش

أردنا أف نذكره ُب شرح ىذا الكتاب ا٤ببارؾ األزىرية ُب علم العربية للشيخ خالد بن عبد اهلل األزىري ا٤بتوُب 
ٍ                                                                         ً               سنة ٟبس  وتسعمائة، نسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل أف ينفعنا ٗبا قلنا، وما سجل، وأنو ٯبعلو خّب ا وبركة، ونصلي       

 لم على نبينا ٧بمد، وعلى آلو وأصحابو أٝبعْب.ونس
 األسئلة:
 س: ...

ٌ                                                جػ: صح، عندما نقوؿ: ٧بمد  قائم . أليس ٧بمد  ىو القائم، والقائم ىو ٧بمد؟ إذف ا٤ببتدأ ىو ا٣برب،            ٌ      ٌ                       
ٌ                                    وإال مل يصح، لو قلت: ٧بمد  ىو القائم. لو قلت: ٧بمد  قائم . وىو جالس، ما يصح اإلخبار؛ ألنو ليس       ٌ                        ٌ                      

ٌ          إذف فا٤ببتدأ ال بد أف يكوف ىو ا٣برب، وإال ما يصح اإلخبار، أو ٧بمد  يكتب، ٧بمد  ىو الذي القائم،            ٌ                                                          
ٌ                     يكتب، والذي يكتب ىو ٧بمد، ولو أف ٧بمد ا ما يكتب، ما يصح أف تقوؿ: ٧بمد  يكتب. ىذا أمر عقلي.                               ً                                    



 

 
 

 األزىرية في النحو ٓٓ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 س: ...
ٌ                ً       جػ: ال، متعلق با٢باؿ، ما متعلق بالفعل، جاء ٧بمد  حالة كونو كائن ا على ا لسيارة، وجود ٧بمد ىو                                            

الذي ُب السيارة، ليس ٦بيئو، وجوده كاف ُب السيارة أثناء اجمليء، ىذا ىو ا٢باؿ، ا٢باؿ ىو الذي يبْب ىيئة 
ٌ      ً       ً                 صاحبو وقت الفعل، أي أنو مصاحب لوقت الفعل، كما لو قلت: جاء ٧بمد  راكب ا. راكب ا: يبْب ىيئة ٧بمد،                                                              

اجمليء وبعد اجمليء ما ُب داللة على شيء، لكن جاء ٧بمد على  يبْب ىيئة ٧بمد وقت اجمليء فقط، أما قبل
                                ً                              السيارة، ٧بمد وقت اجمليء كاف موجود ا على السيارة، ىذا ا٤بعُب ا٤براد.

 س: ...
                                                  ً                             جػ: ال، كوف عاـ فقط، وىو وجود ٧بمد، أف ٧بمد كاف موجود ا ُب السيارة وقت اجمليء، فالذي  

 فمحمد موجود ُب السيارة لكن وقت الفعل.         ً                         كاف موجود ا ُب السيارة ىو وجود ٧بمد، 
 س: ...

          ً                                                                           جػ: آٌب ٧بمد ا الوسيلة والفضيلة. آٌب: فعل ينصب مفعولْب، والفاعل: مستَب تقديره أنت، يعود إىل 
، والفضيلة: معطوؼ. ٍ                   الرب جل جبللو، و٧بمد ا: مفعوؿ أوؿ، والوسيلة: مفعوؿ ثاف                                   ً                   

 س: ...
تتعلق بأصوؿ النحو والقياسات و٫بو ذلك، فإذا قلت:       ً                              جػ: طبع ا سيَبتب عليها أمور أخرى، لكن 

باإلضافة. فمعُب ذلك أنك ستقوي عوامل معنوية ُب أبواب أخرى، ىذا أمر، أمر آخر: لو قلت: إنو عمل 
اإلضافة. أي أف النسبة الذي حدثت بْب اال٠بْب ىي الٍب جرت الثاين، والنسبة الٍب حدثت بْب اال٠بْب ىنا 

ا ىنا فكاف ٯبب عليك أف تقوؿ: إف الذي رفع الفاعل الفاعلية. ألف النسبة بْب الفعل اإلضافة، لو قلت ىذ
والفاعل الفاعلية، وأف تقوؿ: الذي نصب ا٤بفعوؿ بو ا٤بفعولية. ألف ىي النسبة بْب الفعل وا٤بفعوؿ، وىكذا، 

األخرى، فلهذا إذا كنت تقوؿ: إف النسبة بْب كلمتْب ىي الٍب فعلت. فيجب أف تطبق ذلك ُب األبواب 
ضعف أف يقاؿ هبا ىنا، لكن لو قلنا: إف الذي جر ا٤بضاؼ إليو ا٤بضاؼ. فهذا منطبق مع بقية األبواب 
األخرى، فالذي رفع الفاعل الفعل، والذي نصب ا٤بفعوؿ بو الفعل، والذي جر االسم اجملرور حرؼ ا١بر، 

 وىكذا، فهذا ىو السائر على قياس النحو.



 

  

 العيوني بن عبد العزيز شرح أ.د/ سليمان ٔٓ٘

 وأذف بنشرىا -حفظو اهلل–ىذه ا٤بادة مفرغة ومل تراجع على الشيخ 

 س: ...
ً       ل ُب كاف أهنا تدؿ على اتصاؼ ا٠بها ٖبربىا ُب الزمن ا٤باضي، كاف ٧بمد  قائم ا، أي جػ: ... األص      ٌ                                                          

اتصاؼ ٧بمد بالقياـ ُب الزمن ا٤باضي، ىذا األصل ُب معناىا، ولكنها قد تتجرد من ىذا ا٤بعُب وتدؿ على 
ا أكثر ما يكوف مع الزمن ا٤بستمر، أي اتصاؼ االسم با٣برب ُب كل األزماف، ا٤باضي وا٢باؿ واالستقباؿ، وىذ

                    ً      ً                                                   اهلل عز وجل، كاف اهلل ٠بيع ا بصّب ا، أي اتصاؼ اهلل عز وجل بالسمع والبصر ُب ا٤باضي وا٢باضر 
ً                واالستقباؿ، وىذا كثّب جد ا مع اهلل عز وجل.                       

 س: ...
                                                      ً                               جػ: ... إذا قدرنا الرجل معرفة، فنقوؿ: يعجبِب الرجل راضي ا. إذا قدرنا الرجل برجل، أي أؿ 

، إذف: رجل   ا١بنسية، أي ٌ  يعجبِب الرجل، أي يعجبِب رجل يفعل ىذا الفعل، فصار نكرة، يعجبِب رجل  راض            ٍ     ٌ                                                              
. ٍ  راضي ، لكن ىذا اسم مقصور، االسم ا٤بقصور ستحذؼ الياء، فتقوؿ: راض                                                          ٌ     

 س: ...
                   ً                                                                جػ: ال أعرؼ ٥با إعراب ا، لكن اآلجرومية ىي الٍب ٥با إعرابات كثّبة، ... ال بد أف تعرض إعرابك 

متمكن، اآلجرومية ٲبكن أف تعرهبا بنفسك، ٍب تعود إىل الكتب إىل أعربتها، من أفصلها  على واحد
                                                   ً                                        الكفراوي يعرهبا ويشرحها، لكن األزىرية ال أعرؼ ٥با إعراب ا، لكن ُب آخر شرح األزىرية بعدما انتهى من 

         ً                                            الشرح ٛبام ا أعرب االستعاذة والبسملة، والفاٙبة حٌب الناس.
 واهلل أعلم.

 


